
 

 

 

Grily Fieldmann pro velké společnosti  

i na malé výlety do přírody 
 

Jen co se venku oteplí, zahrady se promění v naše druhé 

kuchyně. K pohodlné přípravě grilovaného masa, zeleniny 

nebo třeba sýrů, připravila značka Fieldmann širokou 

paletu typů a variant grilů na dřevěné uhlí. Velké modely 

oceníte, když ke stolu pozvete nejen kolegy z práce, ale i 

pár mlsných sousedů (Fieldmann FZG 1012), zatímco ty 

menší užijete, třeba když vyrazíte na výlet. Grily 

kompaktních rozměrů snadno uložíte do auta (Fieldmann 

FZG 1100G) nebo dokonce do batohu (Fieldmann FZG 

1001). Více na www.fieldmann.cz.  

 

Zahradní „lokomotiva“ Fieldmann FZG 1012 umí i udit 

Je-li Vám grilování málo a žádáte od grilu i něco navíc, pak 

vás osloví zahradní gril Fieldmann FZG 1012, typ nazývaný 

lidově také „lokomotiva“. Gril je vybavený dvěma 

prostornými grilovacími nádobami. Větší, hlavní grilovací 

plocha s rozměry 71,5 x 44 cm, je určena pro běžné 

grilování. Spodní, přídavná nádoba s grilovací plochou 36 x 

29,5 cm se uplatní i při tzv. nepřímém grilování, douzování, 

které jídlu dodá charakteristickou vůni a chuť.  

 

Luxusní zahradní gril Fieldmann FZG 1012 je vyroben z pevného plechu ošetřeného odolnou 

žáruvzdornou barvou. Do jeho výbavy patří pochromované pohyblivé rošty, které zaručují 

snadné uložení masa či zeleniny. Gril je velmi stabilní, ale díky dvojici pojezdových koleček 

zároveň i mobilní. Pro udržování teploty již hotového pokrmu je vybaven ohřívacím roštem. 

Regulaci přívodu vzduchu zajišťují větrací otvory na boku hlavního topeniště. Další regulaci lze 

provádět prostřednictvím komínku. Teplotu uvnitř velké grilovací nádoby lze kontrolovat díky 

teploměru zabudovanému ve víku. Hlavní grilovací prostor je vybaven i praktickým odkládacím 

stolkem. Grilovací plocha se nachází ve výšce 83 cm, resp. 64 cm, takže se při obsluze nemusíte 

nijak ohýbat. Více na www.fieldmann.cz. Orientační MO cena je 4.799 Kč. 
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Stolní gril Fieldmann FZG 1100G připraví večeři i táborníkům 

Praktický stolní zahradní gril Fieldmann FZG 1100G ve veselém 

jarním odstínu je vhodný pro grilování na zahradě či na 

balkoně, ale i v kempu nebo na chatě. Velmi nízká hmotnost, 

minimální rozměry a kompaktní tvar zajišťují jednoduchou 

manipulaci s grilem, jeho převezení dle potřeby, a po sezóně 

snadné uložení. Díky velikosti grilovací plochy 36 cm a výšce 

grilovacího prostoru 27 cm zvládne tento gril připravit maso 

nebo zeleninu i pro menší skupinu hostů. Gril je vybaven 

chromovým roštem a jednoduše uzavíratelným poklopem. 

Madlo na vrchní části poklopu umožňuje kdykoliv zkontrolovat 

připravované pokrmy. Kovová konstrukce grilu Fieldmann FZG 

1100G je velmi pevná a stabilní. Více na www.fieldmann.cz. Orientační cena je 499 Kč. 

 

Stolní „nůžkový“ gril Fieldmann FZG 1001 odnesete jako knížku  

Klacek s napíchnutým špekáčkem či brambory upečené 

v popelu už patří do čítanek, i v přírodě si chceme připravit 

maso na úrovni, proto značka Fieldmann nově zařadila do 

nabídky stolní „nůžkový“ gril na dřevěné uhlí Fieldmann 

FZG 1001, který si po složení odnesete pod paží jako knihu. 

Gril se sklopnými postranicemi a chromovým roštem se 

rozevře jako nůžky a vytvoří grilovací plochu o velikosti 

44,5 x 30 cm. Po grilování zase gril složíme a lehce za ucho 

odneseme. Stolní gril Fieldmann FZG 1001 je natolik 

skladný, že ho po složení můžeme zastrčit třeba za skříň nebo uložit na dno šuplíku. Více na 

www.fieldmann.cz. Orientační MO cena je 499 Kč. 

 

Sada grilovacího náčiní Fieldmann FZG 9005 pro bezpečné obracení masa 

S obyčejnou příborovou vidličkou byste si při obracení steaků v 

grilu nejspíš popálili prsty, proto značka Fieldmann nabízí 

speciální sadu grilovacího náčiní Fieldmann FZG 9005 o třech 

nejpotřebnějších kusech s patřičnou délkou 35 cm – grilovací 

vidličkou, obracecí lopatkou a nepostradatelnými kleštěmi. 

Maso či jiné lahůdky tak můžete bez obav s dostatečným 

odstupem svých rukou od žáru dřevěného uhlí obracet dle libosti. Sada náčiní je vyrobena 

z nerez oceli a je dodávána v elegantním hliníkovém kufříku jak pro profesionální kuchaře. 

Více na www.fieldmann.cz. Orientační MO cena je 599 Kč. 
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Kartáč na čištění grilů Fieldmann FZG 9003 se třemi funkcemi 

Po lukulských hodech obvykle nastává ta méně oblíbená součást grilování – 

čištění grilu. Zbavit se napečených zbytků masa či jiných pokrmů snadněji vám 

mechanickým způsobem pomůže Kartáč na čištění grilu 3 v 1 Fieldmann 

FZG 9003, který v sobě spojuje škrabku, brusnou houbičku a ocelový kartáč. 

Více na www.fieldmann.cz. Doporučená MO cena je 99 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.  

 

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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