
 

 

 

S multifunkčním žebříkem Fieldmann  

i nad schodištěm snadno vyměníte žárovku nebo vymalujete  
 

Vyměnit žárovku zvládne téměř každý. Pokud ale světlo visí na stropě 

nad schodištěm, balancovat na žebříku či štaflích na nerovném terénu by 

dokázali snad jen Berouskovi artisté. Právě pro výškově rozdílné či šikmé 

terény nabízí osvědčená značka Fieldmann multifunkční žebřík FZZ 4007, 

který díky kloubovému mechanismu proměníte nejen ve štafle, ale i 

v lešení, schopné vyrovnat výškové rozdíly třeba právě mezi jednotlivými 

stupni schodů. Pro práci na takovémto lešení je třeba multifunkční žebřík 

doplnit ještě o jednoduché kovové plošiny FZZ 9007, rovněž z nabídky 

značky Fieldmann. Více na www.fieldmann.cz. 

 

Multifunkční žebřík Fieldmann v sobě skrývá žebřík, štafle i lešení 

Multifunkční žebřík Fieldmann FZZ 4007 v rozloženém stavu dosahuje 

délky 360 cm a jako štafle vám přidá až 174 cm. Tři sofistikované kloubní 

mechanismy rozdělují žebřík do čtyř částí, které lze nastavit a zaaretovat 

v různých úhlech tak, aby vyrovnaly výškové rozdíly terénu a štafle šly 

použít třeba pro bezpečné malování na schodišti. Dokoupit k nim lze ještě 

dvě kovové desky FZZ 9007 (o rozměrech 85,5 x 32 cm a 57,5 x 32 cm), s kterými z 

multifunkčního žebříku Fieldmann FZZ 4007 vytvoříme lešení s plošinou ve výšce 98 cm pro 

pohodlnou práci nejen doma, ale i v exteriéru. Speciální konstrukce z pevné slitiny hliníku 

zaručuje vysokou stabilitu štaflí, které stejně jako kovové desky mají nosnost až 150 kg. Přitom 

je multifunkční žebřík poměrně lehký (11 kg) a dobře přenosný, díky kloubům je i skladný a 

v kufru auta ho tak snadno převezete. Více na ww.fieldmann.cz.  

 

Doporučená MO cena žebříku Fieldmann FZZ 4007 je 1599 Kč.  

Dvojici kovových desek FZZ 9007 lze dokoupit za doporučenou MO cenu 499 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 sedmým 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.  

 

http://www.fieldmann.cz/


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 

 

Vladislav Líkař 

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

Tel.: +420 323 201 110,  

Mobil: +420 734 236 387 

e-mail: vladislav.likar@fastcr.cz  

www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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