
 

 

 

Komfortní stolování na zahradě s nábytkem Fieldmann  
 

Proč kvůli servírování oběda opouštět 

zahradu, když je venku právě tak krásně!? 

Stačí si pořídit zahradní nábytek, který 

poskytne dostatek prostoru i pohodlí pro 

vychutnání oběda či večeře na čerstvém 

vzduchu. Osvědčená značka Fieldmann nabízí 

jak zvýhodněné nábytkové sety, tak 

jednotlivé kusy nábytku, které můžete 

skládat dle potřeby. Více na 

www.fieldmann.cz. 

 

Nábytek značky Fieldmann je vyráběn v garantované kvalitě a se zázemím české značky. Dřevěný 

nábytek Fieldmann disponuje odolnými pevnými mosaznými spoji, včetně pojistek proti 

samovolnému složení. Vyrábí se ze dřeva tropické akácie, což je materiál, který se vyznačuje 

vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, stárnutí a biologické degradaci. Dřevo akácie jako 

stvořené pro výrobu zahradního nábytku i díky mimořádné trvanlivosti, síle, tuhosti a odolnosti 

proti hmyzu. Každá část dřevěného nábytku je už z výroby napuštěna olejem, další údržba je 

proto velmi nenáročná: Pro ošetření a dlouhodobě krásný vzhled stačí natřít nábytek jednou 

ročně speciálním olejem. Kovový nábytek Fieldmann je pak zcela bezúdržbový.  

 

Potahy pro zahradní nábytek Fieldmann lze kdykoliv dle potřeby dokoupit ke každému 

konkrétnímu modelu židle nebo křesla. Pevný 100% polyester (180 g/m2), ze kterého se potahy 

šijí, je opatřen voděodolnou impregnací pro případ, že je zapomenete schovat před deštěm. 

Kapky se tak po povrchu jednoduše skutálejí. Tloušťka potahů Fieldmann je minimálně 5 cm pro 

opravdu měkké posezení. 

 

Malý prostor balkonu zařídíte sadou BELLA  

Užívejte krásného letního počasí už od 
rána – snídejte na komfortně 
zařízeném balkoně! Třídílný balkonový 

set Fieldmann BELLA (FDZN 4018) díky 
úsporným rozměrům zútulní i velmi 
malý prostor a vy můžete začít den 
příjemněji. Sada BELLA zahrnuje 
skládací čtvercový stolek o rozměrech 
60 x 60 x 73 cm a dvě židle (šířka 38 x 
hloubka 47 x výška 78 cm) vyrobené 

http://www.fieldmann.cz/


z masivního dřeva tropické akácie. Nábytek díky použitému materiálu snadno odolává 
povětrnostním vlivům. Všechny části setu lze snadno rozložit a zase složit. Jak židle, tak stolek, 
jsou navíc opatřeny pojistkou zabraňující samovolnému složení. Více na www.fieldmann.cz. 

Doporučená cena setu BELLA (Fieldmann FDZN 4018) je 1999 Kč. 
 

Židle ze sestavy BELLA lze dodatečně vybavit speciálními voděodolnými sedáky v krémové 
(Fieldmann FDZN 9024) nebo zelené (Fieldmann FDZN 9025) barvě. Ty jsou vyrobeny tak, aby 
přesně odpovídaly rozměrům a tvaru židlí. Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena 
kompletu (sedák + opěrka) je 369 Kč. 

 

Větší společnosti poskytne prostor sada dřevěného nábytku CARMEN I 

Pozvání většího počtu osob s sebou nese předpoklad, že je máte kam posadit. Dokonalý komfort 

poskytne sestava zahradního nábytku Fieldmann CARMEN I. K velkému rozkládacímu stolu 

snadno umístíte až 6 ergonomicky tvarovaných křesel. Nábytek vyniká kvalitním zpracováním, 

např. odolnými mosaznými spoji, a vysokou stabilitou, takže je určen i náročným zákazníkům. 

Stůl i křesla jsou vyrobeny z tropické dřeviny akácie. Toto odolné velice tvrdé dřevo předurčuje 

tento nábytek k venkovnímu 

použití.  

 

Základní rozměr oválného 

stolu je 150 x 90 cm, lze ho 

však rozložit až do délky 

200 cm. Pro ochranu hostů 

před ostrým sluncem lze do 

jeho středu po rozložení 

umístit slunečník. Tvarovaná křesla jsou pro větší pohodlí vybavena područkami. Úhel sklonu 

zádové opěrky je možné nastavit do pěti poloh.  

Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena setu Fieldmann CARMEN I je 11.499 Kč. 
 

Nově celkem 4 barevné varianty potahů! 

Maximální pohodlí křeslům ze setu CARMEN dodají pratelné potahy z voděodolného polyesteru 

180 g/m2. Pro měkoučké posezení je tloušťka potahů minimálně 5 cm. Novinkou je výběr hned ze 

4 variant barev a vzorů! Rozměry a tvar potahů jsou navrženy přímo na míru. Více na 

www.fieldmann.cz. Doporučená cena potahů (Fiedmann FDZN 9001 – zelený, FDZN 9002 – bílý, 

FDZN 9101 – zelené pruhy, FDZN 9106 – krémové pruhy) je 389 Kč.  

 

Kovový set MELISA s moderním designem je zcela bezúdržbový 

Exkluzivní kovová sestava MELISA (Fieldmann) kombinuje moderní stylový vzhled a dokonalé 
pohodlí pro stolování. Sestavu tvoří stůl s deskou z černého tvrzeného skla s rozměry 150 x 71 x 
93 cm, 6 polohovatelných křesel s loketními područkami a slunečník o průměru 2,7 m.  
 
Pevná, ale zároveň lehká konstrukce nábytku, je bezúdržbová a mimořádně odolná nepřízni 
počasí. Stejnou odolností vyniká i výplet tvořený dvojitou prošívanou syntetickou tkaninou. Ta je 
navíc tak měkounká, že může snadno nahradit i potahy se sedáky.  
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Zádovou opěrku křesel si dle potřeby 
nastavíte do 5 různých poloh. 
Slunečník se skládá a rozkládá 
pomocí kličky. Díky kloubu v horní 
části lze nastavit úhel stínění.  
Více na www.fieldmann.cz. 
Doporučená cena setu Fieldmann 
MELISA je 8.999 Kč. 
 

Také křesla setu MELISA lze dodatečně doplnit potahy, a to Fiedmann FDZN 9001 – zelený, FDZN 

9002 – bílý, FDZN 9101 – zelené pruhy, FDZN 9106 – krémové pruhy). Doporučená cena potahu 

je 389 Kč.  

 

 

Zahradní lehátko jako základ odpočinkové zóny 

Mohou být jak praktickým doplňkem zahradního 

nábytku, ale i nezávislým prvkem odpočinkové 

zóny na zahradě, terase nebo balkoně. Relaxaci, ať 

už při opalování nebo třeba při čtení ve stínu 

stromu, zajistí polohovatelné zahradní lehátko 

Classic (Fieldmann FDZN 4007) s rozměry 190 x 

70 cm. Je vyrobeno ze dřeva exotické akácie, což 

mu zajišťuje vysokou odolnost proti 

povětrnostním vlivům, stárnutí a biologické 

degradaci. Nastavení úhlu zádové opěrky i podpěry na nohy zajistí ideální pohodlí. Nosnost 

lehátka je 110 kg. Pro snazší manipulaci je lehátko opatřeno kolečky.  

Více na www.fieldmann.cz. Doporučená cena lehátka Classic (FDZN 4007) je 3.649 Kč. 

 

Pro ještě vyšší požitek můžete zahradní lehátko Classic doplnit potahem. K lehátku je možné 

dokoupit měkký voděodolný potah ve třech krásných odstínech – 

v zeleném (Fieldmann FDZN 9003), bílém (Fieldmann FDZN 9004) a 

krémovém (Fieldmann FDZN 9007). Více na www.fieldmann.cz. 

Doporučená cena potahu je 799 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.  
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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 

 

 

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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