
 

 

 

Držáky kol (a sportovních potřeb) Fieldmann  

šetří místo, ale i pneumatiky 
 
Uskladněné jízdní kolo už nemusí překážet jen 

tak opřené o zeď. Stačí jej zavěsit ke stropu! 

Hned dvě varianty držáků kol a dalšího 

sportovního vybavení s nosností až 57 kg nově 

zařadila do nabídky značka Fieldmann. Díky 

kladkovému systému je manipulace snadná a 

pro vytažení kola není potřeba velké síly.   

 

Držáků kol na stěny i stropy je na trhu celá řada. 

Některá řešení však postrádají komfort a vyžadují sílu. Například u vyšších stropů či pro 

drobnější ženu či dítě není vhodný systém věšení za hák připevněný na stropě. Naproti tomu 

držák, na který se kolo pověsí rovnoběžně se stěnou třeba jen několik centimetrů nad 

podlahou, je zase značně rozměrný a úspora místa není významná. Praktičnost držáků 

Fieldmann FDAD 6201 a FDAD 6571 spočívá zejména v kladkovém systému, pomocí kterého 

rychle a bez potřeby zásadní síly vytáhnete kolo ke stropu, kde nepřekáží. Držák se snadno 

umístí na strop kůlny, sklepa, garáže či domovní kolárny. Může být přitom ve výšce až 

4 metry! 

 

Výtah s dostatečnou nosností pro jízdní kolo: Fieldmann FDAD 6201  

Zavěšení kola ke stropu nejen že šetří místo, ale zároveň chrání jeho pneumatiky. Kladkový 

držák Fieldmann FDAD 6201 je ideálním pomocníkem, s nímž jednoduše uskladníte a 

uspořádáte svá jízdní kola tak, aby nepřekážela. Manipulace s kolem je velmi nenáročná, díky 

kladkovému mechanismu není potřeba pro vytažení kola 

velké síly. Držák se snadno montuje ke stropu místnosti, má 

pro kolo dostatečnou nosnost 20 kg. Držák Fieldmann 

FDAD 6201 je vhodný pro stropy až do výšky 4 m. Balení 

obsahuje držák s kladkami, vytahovací lano PP lano délky 

14,6 m, montážní šrouby i pogumované háky na zavěšení, 

které kolo chrání před poškrábáním. Více na 

www.fieldmann.cz, doporučená cena 299 Kč.   

 

 

http://www.fieldmann.cz/


Univerzální držák Fieldmann FDAD 6571 pomůže i při montáži střešního boxu  

Zatímco v létě je kolo stále v permanenci, úložný střešní 

box ze střechy auta často překáží v garáži. Potřebujete-li 

zavěsit nejen kolo, ale dle sezóny jej vystřídat s dalšími 

věcmi, jako je střešní box na automobil, kánoe, kajak, 

nebo další sportovní či zahradní zařízení a potřeby, zvolte 

univerzální stropní držák Fieldmann FDAD 6571 s nosností 

až 57 kg. V případě střešního boxu na automobil lze využít 

možnosti instalace tak, aby za pomoci kladek byl schopen 

uživatel při montáži a demontáži boxu provádět úkon sám, resp. bez pomoci druhé osoby. 

Univerzální držák nabízí snadnou montáž, lze jej upevnit na stropy výšky až 4 m. Balení 

obsahuje držák s kladkami, vytahovací lano PP lano délky 14,6 m, montážní šrouby, 

pogumované háky na zavěšení, a navíc i speciální popruhy pro upevnění kajaku či jiných 

potřeb. Více na www.fieldmann.cz, doporučená cena 599 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  

 

http://www.fieldmann.cz/
mailto:simonovska@privilegepr.cz
mailto:vladislav.likar@fastcr.cz
http://www.fastcr.cz/
http://www.fieldmann.cz/

