
 

 

 

Teleskopické žebříky a štafle FIELDMANN dodají  

chybějící centimetry a pak je složíte klidně do skříně 
 

Komu občas nechybí pár (centi)metrů, aby dosáhl pro věci 

schované někde nahoře ve skříni či dokonce mohl vyčistit okap od 

napadaného listí? Pro tyto situace je dobré mít žebřík či štafle, 

které naši chybějící výšku doženou. Jenže délka těchto pomocníků 

může být na druhou stranu na obtíž, pokud je potřebujeme 

uskladnit, nebo je někam převézt. Aby nám centimetry žebříků či 

štaflí tedy poté, kdy splní svoji funkci, nepřebývaly, nabízí 

společnost Fieldmann teleskopické žebříky a štafle, které složíte a 

schováte klidně do skříně. Více na www.fieldmann.cz  

 

Teleskopické žebříky Fieldmann:  

Minimální výška s maximálním dosahem až 3,8 m 

Teleskopické žebříky Fieldmann mají minimální požadavky na prostor pro uskladnění, ale 

maximálně vám pomohou v situacích, kdy potřebujete dosáhnout pořádně vysoko, ať už 

hledáte věci v horní skříni, nebo opravujete něco na fasádě domu. Díky unikátnímu 

teleskopickému systému žebřík vysouváte tahem po jednotlivých příčkách, proti 

samovolnému složení je naopak zabezpečen pojistkami na obou bočních stranách žebříku. 

Po stisknutí západek palci obou rukou můžete žebřík po jednotlivých příčkách bezpečně 

skládat. Žebříky můžete používat buď v jejich maximální délce, nebo i po vysunutí pouze 

jedné či dvou příček. Speciální konstrukce z pevné slitiny hliníku zaručuje vysokou stabilitu i 

při plném rozložení žebříku a dovoluje maximální zatížení 150 kg. 

 

Teleskopický žebřík Fieldmann FZZ 4004 můžete roztáhnout až do délky 2,6 m, ve 

složeném stavu zabere pouhých 75 cm na výšku (rozměry 75 x 47 x 9 cm), takže je to 

ideální řešení do bytu nejen panelákového. Má 9 příček, mezi kterými je vzdálenost 

29 cm. Hmotnost žebříku je pouhých 5 kg. Více na www.fieldmann.cz  

Doporučená akční cena žebříku je 1.899 Kč. 

 

Teleskopický žebřík Fieldmann FZZ 4002 rozložíte už do délky 3,2 m, ve  složeném 

stavu zabere místo 81 x 48 x 8 cm. Má 11 příček, vzdálenost mezi nimi je 29 cm. 

Hmotnost žebříku je 9,2 kg. Více na www.fieldmann.cz 

Doporučená akční cena žebříku je 2.299 Kč. 
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Teleskopický žebřík Fieldmann FZZ 4005 díky maximální délce 3,8 m ocení většina 

řemeslníků i chataři. Přitom ve složeném stavu je ani ne „třetinový“ - 106 x 48 x 9 cm. 

Žebřík má 13 příček, vzdálenost mezi nimi je 29 cm. Hmotnost žebříku je 11 kg. Více 

na www.fieldmann.cz 

Doporučená akční cena žebříku je 2.799 Kč. 

 

 

Z teleskopických štaflí Fieldmann uděláte i žebřík 

Teleskopické štafle Fieldmann jsou obojživelné, protože díky unikátnímu kloubu s bezpečnou 

aretací je můžete rozložit do roviny a vytvořit z nich žebřík s dvojnásobnou délkou. Oceníte 

je, ať už jste profesionální malíři nebo potřebujete doma vyměnit žárovku ve stropním 

světle. Ve složeném stavu se vejdou do kufru auta, takže k jejich převezení na chalupu, 

abyste otrhali na stromě jablka, nepotřebujete žádnou dodávku. 

 

Pro štafle a z nich vytvořený žebřík platí, že musejí být vysunuty všechny příčky. Rozkládají se 

tahem a samovolnému složení brání pojistky na obou bočních stranách štaflí. Po jejich 

stisknutí palci obou rukou můžete štafle/žebřík po jednotlivých příčkách bezpečně skládat. 

Dolní vzpěra zvyšuje stabilitu štaflí. Speciální konstrukce z pevné slitiny hliníku zaručuje 

vysokou stabilitu i při plném rozložení štaflí/žebříku a dovoluje maximální zatížení 150 kg. 

   

Teleskopické štafle/žebřík Fieldmann FZZ 4003 lze použít jako štafle s  výškou 1,6 

m, nebo žebřík 3,2 m. Ve složeném stavu mají rozměry 87 x 67 x 15 cm a váží 11,5 kg. 

Více na www.fieldmann.cz 

Doporučená akční cena štaflí je 2.699 Kč. 

 

Teleskopické štafle/žebřík Fieldmann FZZ 4006 mají jako štafle výšku 2,2 m, jako 

žebřík dokonce 4,4 m. Ve složeném stavu zaberou 90 x 49 x 18 cm a váží 15 kg.  Více 

na www.fieldmann.cz 

Doporučená akční cena štaflí je 3.699 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.  
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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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