
 

 

 

Kutily letos Ježíšek potěší nářadím od značky Fieldmann 
 

Všem, kdo stále něco buduje, opravuje nebo montuje, udělají pod vánočním stromečkem 

radost dárky značky Fieldmann. Univerzální sadu nářadí nebo sadu šroubováků s bity, AKU 

multifunkční nářadí či tašku, která pojme až 6 kusů nářadí, stihnete pořídit ještě do Vánoc a 

díky široké síti prodejců i bez fronty. Více informací na www.fieldmann.cz.  

 

Sady nářadí získaly svou oblibu díky účelnosti uspořádání a dokonalé přehlednosti. Každé 

nářadí má v kufříku své místo, takže se jednotlivé části jen tak neztratí, lze je snadno přenášet 

a dle potřeby po použití uložit.  Nabídka sad nářadí Fieldmann zahrnuje jak univerzální, tak 

speciální komplety. Všechny, kteří rádi vylepšují a zkrášlují své okolí, pod stromečkem potěší i 

aku nářadí Fieldmann z nové řady ONE BATTERY FOR ALL s napěťovou třídou 18 V. To může 

Ježíšek přinést třeba v prostorné tašce na nářadí stejné značky.  

 

Sada nářadí Fieldmann FDG 5005-85R obsahuje 85 kusů nářadí  

Univerzální sada nářadí skládající se z osmdesáti pěti dílů 

v praktickém kufříku se hodí pro opravy a údržbové práce 

v domácnosti i v okolí domu. Díky bohatému obsahu s ní bez 

problémů vyměníte svíčky v sekačce či v křovinořezu nebo utáhnete 

radiátory po topné sezoně. Sestava ale zahrnuje i klasické 

pomocníky, jako kladívko a majzlíky, nůž se třemi břity nebo 

pětimetrové měřicí pásmo. Sada dále obsahuje ráčnu 1/4“ a 1/2“ s nástrčnými hlavicemi od 

čtyř milimetrů až do třiceti dvou milimetrů ve vysoké CR-V kvalitě. Nedílnou součástí sady jsou 

pak kombinované kleště diagonální, s dlouhými čelistmi a kleště s posuvným kloubem. 

Nechybí sada otevřených stranových klíčů od šesti do dvaceti sedmi milimetrů nebo sada 

šroubováků. Nářadí je uloženo v pevném plastovém kufříku s ergonomickou rukojetí, jejíž 

umístění zajišťuje otevření kufříku jen ze správné strany tak, aby se nářadí nevysypalo ven. 

Doporučená cena sady Fieldmann FDG 5005-85R je 2499 Kč. Více na www.fieldmann.cz.  

 

Ucelená sada bitů se šroubováky Fieldmann FDG 5004-79R 

Velmi praktická ucelená sada bitů určených na širokou škálu 

různých šroubků 4 mm a 6 mm, včetně atypických, navíc 

s povrchovou úpravou, která zabraňuje korozi. Šroubováky jsou 

vyrobeny z kvalitní CR-V oceli, která zajišťuje vyšší pevnost 

materiálu a tím pádem menší opotřebení. Velký šroubovák je 

vybaven ergonomickou rukojetí, ráčnou a kloubem. Malý 

šroubovák na bity o rozměru 4 mm poslouží k velmi jemné montáži 

s malými šroubky, rovněž za pomoci ráčny. Sada také obsahuje nástrčné hlavice 1/4“ od 5 mm 
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do 13 mm na jednodušší přitažení matky ke šroubu. Doporučená cena sady bitů Fieldmann 

FDG 5004-79R je 699 Kč. Více na www.fieldmann.cz. 

 

Multifunkční nářadí Fieldmann FDUB 50701-0  

Řezání, dělení, frézování, broušení nebo seškrabování a mnoho 

dalších oprav a úprav, navíc bez kabelu, umožňuje aku 

multifunkční nářadí z nové řady Fieldmann 18 V z řady ONE 

BATTERY FOR ALL. Uplatní se například při vyřezávání 

sádrokartonu a dřevotřísky nebo odstraňování starých nátěrů 

a jiných činnostech spíše menšího rozsahu. K širokým 

možnostem uplatnění přispívá příslušenství čítající na 40 položek. Aku multifunkční nářadí je 

lehké a tvarově uzpůsobené pro pohodlnou práci, k níž přispívá i ergonomická pogumovaná 

rukojeť. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje rychlou výměnu pracovního příslušenství. Výhodou 

tohoto zařízení je kompatibilita 18V akumulátorů (1300 /2000 mAh) s ostatním aku nářadím 

Fieldmann 18 V z řady ONE BATTERY FOR ALL. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení, lze 

je koupit samostatně nebo ve startovací sadě. Doporučená cena aku multifunkčního nářadí 

Fieldmann FDUB 50701-0 (bez baterie, bez nabíječky) je 1099 Kč. Více na www.fieldmann.cz. 

 

Prostorná taška na nářadí 

Objemná, dokonale prostorná taška na nářadí Fieldmann 

FDUA 59021 s rozměry 51x24x20 cm pojme až 6 kusů nářadí. 

Jednotlivé kusy nářadí lze dle aktuální potřeby oddělit 

variabilními přepážkami. Taška ve veselé černo-zelené barvě se 

uplatní jak při přepravě nářadí, tak i při jeho uskladnění. Je 

vyrobena z odolného textilního materiálu, který odolá i kapkám 

vody, takže nářadí ochrání před nežádoucí vlhkostí. 

Doporučená cena tašky Fieldmann FDUA 59021 je 449 Kč. Více na www.fieldmann.cz. 

 
 

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 

Katarína Germanová 

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

Mobil: + 420 734 236 387 

e-mail: katarina.germanova@fastcr.cz 

www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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