
 

 

 

Voňavé maso i zeleninu připraví grily FIELDMANN  
 

S příchodem teplejších večerů tu je také grilovací sezóna. Vybrané lahůdky na roštu lze 
připravit na mnoha typech grilů, stále nejoblíbenější však jsou varianty na dřevěné uhlí. 
Z široké nabídky můžete vybírat u značky Fieldmann, která nabízí nejen celou řadu 
zahradních grilů na dřevěné uhlí, ale také ohniště, podpalovače a další příslušenství. Více 
na www.fieldmann.cz.  
 
 

Zahradní gril na dřevěné uhlí Fieldmann FZG 1007 
Fieldmann FZG 1007 je prostorný stabilní gril z pevného plechu ošetřený 
velmi odolnou žáruvzdornou barvou. Vzhledem k velikosti grilovací plochy 
76 x 42 cm jde o gril vhodný pro přípravu pokrmů i pro početnější 
společnost. Grilovací plocha se nachází ve výšce 78 cm, obsluha grilu je 
tak velmi komfortní. Gril Fieldmann FZG 1007 je vybaven chromovým 
roštem s odklápěním zaručujícím pohodlné doplňování dřevěného uhlí či 
briket. Gril je také vybaven odkládacím roštem, aby připravované maso 

nevychladlo. Teplotu uvnitř grilu lze kontrolovat pomocí teploměru zabudovaného ve víku. 
Pro regulaci teploty a kontrolu vzduchu proudícího grilem slouží větrací otvory na boku. 
Maximální mobilitu grilu zajistí kolečka, takže na manipulaci s grilem stačí jedna osoba. Více 
na www.fieldmann.cz. Doporučená cena je 2799 Kč. 
 
 
Zahradní gril s víkem kulatý Fieldmann FZG 1004 
Zahradní gril Fieldmann FZG 1004 s grilovací plochou o průměru 57 cm 
umožňuje připravit maso, ale i zeleninu a další lahůdky, i pro větší skupinu lidí. 
Obsluha grilu je pohodlná díky odnímatelnému víku s praktickým úchytem. 
Pomocí regulátoru větracího otvoru lze nastavit přívod vzduchu pro spalování 
uhlí, což dle potřeby ovlivní teplotu uvnitř grilu. Fieldmann FZG 1004 vyniká 
výbornou stabilitou a pevností materiálu. S pojezdovými kolečky je gril 
maximálně mobilní a umožňuje manipulaci jednou osobou. Zahradní gril 
Fieldmann FZG 1004 má lehce odnímatelný popelník, což celkově zlepšuje manipulační 
komfort při obsluze a následném čištění. Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena grilu 
je 1699 Kč.  
 
 

Stolní zahradní gril na dřevěné uhlí Fieldmann FZG 1000 (černá) a FZG 1000G (zelená) 
Stolní zahradní gril Fieldmann FZG 1000 je vhodný nejen pro grilování na 
zahradě či jen na balkoně, ale také třeba při venkovním táboření, na chatě, 
či v kempu. Nízká hmotnost, minimální rozměry a jednoduchý kompaktní 
tvar zajišťují jednoduchou manipulaci s grilem, jeho převezení dle potřeby, 
a po sezóně snadné uložení. Díky velikosti ohniště 34 cm a výšce grilovacího 
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prostoru 22 cm zvládne tento gril připravit maso nebo zeleninu i pro (méně početnou) 
skupinu osob. Gril disponuje chromovým roštem a uzavíratelným poklopem. Madlo na vrchní 
části poklopu umožňuje kontrolovat připravované pokrmy. Konstrukce grilu Fieldmann FZG 
1000 je kovová a pevná. Model je v nabídce ve dvou barevných variantách: v černé (FZG 
1000) a v jasně zelené (FZG 1000G). Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena je 499 Kč. 
 
 

Přenosný gril s termotaškou Fieldmann FZG 1003 
Tento přenosný gril využijete téměř kdekoliv - díky rozměrům 26 x 
12,5 cm a praktické termotašce s popruhem, která je součástí 
balení, si ho snadno odnesete i na piknik nebo na ryby k rybníku. Je 
ideální pro grilování a opékání například během venkovního 
táboření. Termotaška se při grilování výborně hodí na uchování 
chladných nápojů. Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena 
grilu je 429 Kč. 

 
Zahradní ohniště Fieldmann FZG 1010 
Zahradní ohniště Fieldmann FZG 1010 povyšuje obyčejný táborák 
mezi očouzenými kameny na atraktivní, vysoce dekorativní prvek v 
zahradě. Elegantní nožky zvedají mísu o průměru užitné plochy 51 cm 
do výšky, což umocňuje celkový dojem z plápolajícího ohně. Ohniště 
je jednak prvkem přinášejícím do zahrady žádanou atmosféru, 
zároveň jej lze využít pro opékání špekáčků. Mřížkové víko dotváří celkový design ohniště, 
navíc zakryje žhavé uhlíky nebo zachytí jiskry, takže zvyšuje bezpečnost u ohniště. Protože 
může být víko horké, používá se k odklápění hák, který je součástí balení. Stabilní podstavec 
pomáhá eliminovat převržení ohniště, mísa ze silného plechu pak oheň udrží na místě, takže 
nehrozí jeho šíření. Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena je 1799 Kč. 
 
 

Podpalovač na dřevěné uhlí komínový Fieldmann FZG 9000-U 
Výborný pomocník pro rychlou přípravu zahradních grilů na grilování. Tento 
podpalovač pomáhá díky „komínovému“ efektu snadno a rovnoměrně rozžhavit 
uhlí nebo brikety, takže je možné během chvilky začít s grilováním na plný výkon. 
Pyramidová konstrukce roštu způsobuje správné a nejefektivnější nasměrování 
ohně rozdělaného pod dřevěným uhlím nebo briketami. Boční rukojeť je opatřena ochranou 
proti popálení. Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena grilu je 289 Kč.  
  
 

Elektrický podpalovač na dřevěné uhlí Fieldmann FZG 9001-E 
Jedním z nejefektivnějších a nejrychlejších způsobů 
rozžhavení dřevěného uhlí nebo briket je elektrický startér. 
Elektrický podpalovač Fieldmann FZG 9001-E s nerez spirálou 
o rozměrech 50 x 19,5 x 8,5 cm postačí umístit přímo do grilu a zasypat příslušným 
množstvím dřevěného uhlí nebo briket do úrovně rysky určující maximální výšku. Poté se 
startér zapojí pomocí kabelu (délka 1,5 m) do elektrické sítě. Po pár minutách, kdy dojde k 
rozžhavení dřevěného uhlí nebo briket, se startér ze sítě odpojí, odloží na bezpečné místo a 
lze začít grilovat. Celý postup je možné kdykoli opakovat, třeba v případě, že několik přátel 
dorazí pozdě. Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena grilu je 339 Kč.  
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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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