
 

 

 

Na zahradním nábytku Fieldmann si pohodlně posedíte 

(či poležíte) na balkoně, terase i zahradě 
 

Ranní kávička na balkóně, po obědě dezert na terase a večerní grilování v zahradě. Pro 

všechny tyto příležitosti potřebujete zahradní nábytek, ideálně české značky Fieldmann. 

Zatímco na panelákový balkón budete vděčni za prostorově úsporné řešení v podobě 

balkónového setu LENA z tropického dřeva akácie s dvěma židlemi a stolečkem 60 x 60 cm, 

na rodinné posezení už oceníte větší sestavu EMILY pro čtyři rovněž z tropické akácie a na 

večerní party s přáteli při opékání masa vám přijde vhod bezúdržbový kovový nábytek 

RUBY s šesti ergonomicky tvarovanými křesly a prostorným stolem. Samozřejmostí je, že 

kromě sestav si můžete téměř veškerý zahradní nábytek Fieldmann kupovat i po kusech či 

doplnit o pohodlná lehátka. Více na www.fieldmann.cz 

 

Zahrady, i ty zimní, balkóny či 

terasy rozšiřují obytné prostory 

a zvyšují komfort našeho 

bydlení. Pro maximální pohodlí 

je dobré zvolit vhodný nábytek, 

ať už co do pohodlnosti sezení 

(ležení), tak zejména rozměrem i 

nároky na údržbu, či lépe 

bezúdržbovost. 

 

 

Balkónový set LENA pro ranní kávičku 

Proč nezačít den příjemně kávou na balkóně? A že na 

něm není prostoru nazbyt? Praktická sestava nábytku 

LENA (Fieldmann, FDZN 4017) se skládá ze dvou židlí 

(šířka 38 x hloubka 55 x výška 78 cm) a čtvercového 

stolu 60 x 60 x 73 cm, obojí s pojistkou proti 

samovolnému složení. Polštáře sedáků a opěradel jsou 

opatřeny voděodolnou impregnací pro případ, že je 

zapomenete schovat před deštěm, takže se kapky po 

povrchu jen skutálejí. Potahy Fieldmann jsou vyrobeny 

z voděodolného polyesteru 180 g/m2 a pro měkoučké posezení je tloušťka potahů minimálně 

5 cm. V nabídce jsou standardně v bílé barvě. Nosnost židlí sestavy LENA navzdory malým 

Tip: 
Akácie je druh exotického dřeva, které pochází z 
asijských tropických lesů. Vyznačuje se vysokou 

odolností proti povětrnostním vlivům, stárnutí a 
biologické degradaci. Díky své trvanlivosti, síle, 

tuhosti a odolnosti proti hmyzu, je její dřevo jako 
stvořené pro výrobu zahradního nábytku. Pro ošetření 

a dlouhodobě krásný vzhled nábytku doporučujeme 
natřít nábytek alespoň jednou ročně speciálním 

olejem. Dřevěný nábytek Fieldmann je už z výroby 
olejem napuštěn. 

 

http://www.fieldmann.cz/


rozměrům je 100 kg, takže můžete posedět i s opravdu „váženým“ hostem. Židle i stoleček 

snadno složíte a minimalizujete tak nároky na jejich uskladnění. Všechny komponenty jsou 

vyrobeny z tropické dřeviny akácie, která bez problémů odolává i nepřízni povětrnostních 

vlivů. Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena setu: 1799 Kč. 

 

Sestava zahradního nábytku EMILY nejen pro víkendový oběd 

Sestava zahradního nábytku EMILY (Fieldmann) z kvalitního dřeva tropické akácie zahrnuje 

obdélníkový stůl o rozměru 120 x 70 x 75 cm a čtyři ergonomicky tvarované židle (49 x 57 x 

94 cm) pro čtyřčlennou rodinu. Stůl je opatřen otvorem pro umístění slunečníku a lze jej, 

stejně jako židle, velice snadno složit. Na sedáky židlí 

je navíc možné dokoupit voděodolné polštáře 

krémové či zelené barvy, opět v minimální tloušťce 

5 cm pro komfort sedacích a opěrných částí našeho 

těla. Slunečník i další židle lze dokoupit, takže na 

víkendový oběd lze pozvat i další hosty. Více na 

www.fieldmann.cz. Doporučená cena setu: 5399 Kč.  

 

Sestava RUBY unese hosty i po opulentním grilování 

Kovový nábytek nabývá na popularitě nejen díky modernímu designu, ale i minimálním 

nárokům na údržbu. Vzhledem ke své nízké hmotnosti se s ním snadno manipuluje a bez 

problémů odolává jakémukoliv počasí. Sestava RUBY (Fieldmann) s ocelovo-hliníkovými 

profily obsahuje prostorný stůl (150 x 93 x 71 cm) s deskou z tvrzeného skla, šest 

ergonomicky tvarovaných křesel a slunečník. Výplň 

křesel je vyrobena z odolné a pružné syntetické 

tkaniny, která se ani na přímém sluníčku nerozpálí. 

Pohodlná křesla mají rozměr 55 x 73 x 91 cm a 

nosnost až 110 kg, takže vás při grilování nijak 

neomezují v konzumaci. Součástí sestavy je také 

slunečník o průměru 2,7 m, který umožňuje nastavení 

úhlu sklonu pro dokonalé stínění ve všech denních 

dobách, popř. ochrání před prvními kapkami deště. 

Slunečník lze pohodlně roztáhnout pomocí kličky. 

Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena setu: 

6999 Kč.  

 

V polohovacím zahradním lehátku Fieldmann si pohodlně zdřímnete i přečtete noviny 

Kromě sestav židlí a stolů lze ze zahradního nábytku Fieldmann vybírat i jednotlivé produkty, 

samozřejmě designově sladěné s ostatním nábytkem, jako například elegantní ocelovo-

hliníkové zahradní lehátko Fieldmann FDZN 5012 s možností nastavení 4 poloh sklonu. Ty 

nabídnou pohodlné čtení novin, odpolední siestu s kávou, opalování na sluníčku i zasloužený 

spánek. Výplet lehátka je vyroben z velice odolné syntetické tkaniny, která nevyžaduje 
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žádnou zvláštní údržbu. Síla nosných profilů zaručuje 

vysokou nosnost (110 kg) a stabilitu. Lehátko je možné 

použít jak v exteriérech, tak interiérech. Více na 

www.fieldmann.cz. Doporučená cena lehátka: 2399 Kč. 

 

 

 
O značce FIELDMANN 

Fieldmann je ryze českou značkou zahradní techniky a nářadí pro byt, dům i zahradu, která 

se na našem trhu úspěšně prodává již šestým rokem. Výrobky Fieldmann jsou navrženy a 

zkonstruovány tak, aby odpovídaly požadavkům náročného spotřebitele: usnadňují práci a 

šetří čas, jsou kvalitní, ergonomické, bezpečné, snadno a intuitivně ovladatelné, přinášejí 

nejnovější trendy a poskytují maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Ing. Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 777 840 414 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

 

Ing. Anita Ascherlová, Marketing specialist 

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 

Tel.: +420 323 201 110,  

Mobil: +420 734 236 386 

e-mail: anita.ascherlova@fastcr.cz 

www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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