
 

 

 

Vodní program Fieldmann: Pevné hadice, bytelné navijáky, 

zavlažovací pistole na květinky i trávník  
 
Většina z nás si určitě přeje co nejprosluněnější 

léto bez deště, i když z toho plyne, že místo 

mraků budeme muset zahrádku o to více kropit 

my. Osvědčená značka zahradní techniky 

Fieldmann má ve svém vodním programu 

dostatečně pevné, pětivrstvé zahradní hadice 

různých délek, u kterých nemusíte každou 

chvilku zjišťovat, kde se vám skříply a proč z nich 

voda nestříká, i bytelné přenosné navijáky hadic, 

které usnadní pohyb při zavlažování i následné uskladnění hadic. Samozřejmostí jsou různé 

typy koncovek i rozprašovací pistole. Více na www.fieldmann.cz. 

 

Zahradní hadice Fieldmann jsou pevné 

Řeknete si, co se dá vymyslet na zahradní hadici? Ti, kdo mají zkušenost s měkkými lámavými 

materiály, by vám poradili, že se vyplatí dát přednost kvalitě před cenou a pohlídat si 

zejména dostatečnou sílu stěny hadice, pravidelnost jejího textilního tlakového výpletu a 

uvedený pracovní tlak. V sortimentu značky Fieldmann najdete odolné zahradní hadice i s 

bytelnými přenosnými navijáky, a to pro délky hadic až 50 metrů.  

 

Zahradní hadice Fieldmann FZH 9150 a FZH 9130 zvládnou tlak 10 barů 

Půlcoulové (1/2") zahradní hadice Fieldmann FZH 9150 a FZH 9130 

jsou pětivrstvé, a tedy vysoce pevné, odolnější vůči překroucení a 

maximálně odolné vůči interním tlakům (pro provozní tlak až 10 

barů). Liší se jen svou délkou, varianta Fieldmann FZH 9150 je 

dlouhá 50 m, model Fieldmann FZH 9130 je kratší a měří 30 m. 

Konstruovány jsou pro teploty od -5 °C do 65 °C. Lze na ně napojit 

příslušenství z vodního programu Fieldmann, jako jsou různé 

koncovky, konektory ke kohoutku s půlcoulovým nebo 

tříčtvrtkovým závitem či rozprašovací pistole.  

Více na www.fieldmann.cz, doporučená cena Fieldmann FZH 9150 je 889 Kč a modelu 

Fieldmann FZH 9130 je 539 Kč. Prodej v síti partnerů značky. 
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Navijáky Fieldmann pomohou při zalévání i následně při uskladnění hadice 

Navijáky na zahradní hadice Fieldmann pomohou hned dvakrát, jednak při manipulaci 

s hadicí, když se pohybujeme po zahradě a zaléváme, i následně, když potřebujeme hadici 

uskladnit, aby nepřekážela a zbytečně se nelámala.  Navijáky Fieldmann FZH 1150 i FZH 1145 

jsou vybaveny integrovanou „protikapací“ koncovkou, která brání vytékání či odkapávání 

zbytkové vody během přepravy nebo uskladnění. Zároveň zajišťuje pohodlnější manipulaci 

s navijákem, protože konec hadice na něm pevně drží. 

 

Naviják Fieldmann FZH 1150 je vybaven i kolečky 

Naviják Fieldmann FZH 1150 „zatočí“ až s 50 m půlcoulové hadice. 

Pomocí velké kliky lze hadici pohodlně navinout na buben. Pevná 

pojezdová kolečka a lehká hliníková konstrukce odolná proti korozi 

nám usnadní pohyb po zahradě, pohodlný přesun umožní i vysoká 

rukojeť, zásluhou které se nemusíme ohýbat. Naviják je díky opěrce 

stabilní a nezabere moc místa ani při uskladnění. Buben je vyroben z 

pevného plastu odolného proti UV záření. Více na www.fieldmann.cz, 

doporučená cena 559 Kč. Prodej v síti partnerů značky. 

 

Naviják Fieldmann FZH 1145 pro hadici až 45 m dlouhou  

Na pevný naviják s hliníkovým rámem Fieldmann FZH 1145 lze 

navinout až 45 m půlcoulové zahradní hadice. Lehká hliníková 

konstrukce je odolná proti korozi a lehce se přenáší. Hadice se 

navíjí na buben pohodlným otáčením velké kliky v preferovaném 

směru, doleva či doprava. Naviják Fieldmann FZH 1145 je vyroben z 

pevného plastu odolného proti UV záření. Díky menším rozměrům 

lze naviják s hadicí bez problémů skladovat i například v malém 

zahradním domku nebo sklípku. Více na www.fieldmann.cz, 

doporučená cena 399 Kč. Prodej v síti partnerů značky. 

 

Zavlažovací pistole Fieldmann FZH 9002 svlaží květiny i trávník 

Až osm druhů intenzity postřiku umožňuje nastavit zavlažovací 

pistole Fieldmann FZH 9002, takže s ní můžete osvěžit křehké 

květiny i kobercově pokropit trávník. Je vhodná pro půlcoulové 

zahradní hadice.  

Více na www.fieldmann.cz, doporučená cena 99 Kč. Prodej v síti 

partnerů značky. 
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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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