
 

 

 
 

Žádné cesty navíc s autopříslušenstvím Fieldmann 
 
Jaro je skoro tady a je na čase připravit chalupu na sezónu. S přípravami je spojeno také 

cestování autem napěchovaným věcmi, které si na chatu chceme převézt. 

S autopříslušenstvím Fieldmann žádná cesta navíc kvůli nedostatku místa v autě nehrozí. 

Díky nylonovým popruhům s háky FDAG 1101, gumicukům FDAG 1001 a rudlíku FDZT 4070 

bude stěhování doslova hračka. Více na www.fieldmann.cz. 

 

Tip první: Více místa v kufru s nylonovými popruhy s háky  

Na začínající sezónu na chatě si každý chce přivézt spoustu věcí. 

S popruhy s háky (Fieldmann FDAG 1101) upevníte i objemné 

předměty na střechu auta nebo na přívěsný vozík a uvolníte tak místo v kufru pro další 

zavazadla. Popruhy jsou 500 cm dlouhé a 2,5 cm široké, mají ráčnu, díky které můžete 

popruhy pevně utáhnout a mít tak jistotu, že náklad řádně drží. Doporučená akční 

maloobchodní cena popruhu Fieldmann FDAG 1101 je 119 Kč. Více na www.fieldmann.cz  

 

Tip druhý: Se zavazadly v kufru auta si poradí gumicuk 

Gumicuk je užitečná pomůcka pro situace, kdy potřebujete něco svázat, uvázat nebo zkrátka 

uchytit. Gumicuky Fieldmann FDAG 1001 uplatníte třeba při zajištění 

nákladu v zavazadlovém prostoru, ale i k upevnění zavazadel na nosič 

kola či skútru nebo těžších či rozměrných nákladů na přívěsný vozík. 

Balení obsahuje 8 kusů gumicuků o šířce 8 mm s vysokou elasticitou, 

jemnými gumovými vlákny a pevnými kovovými háky. Délka gumicuků je 

nastavitelná, a to v rozmezí 20-120 cm. Doporučená maloobchodní cena 

gumicuků Fieldmann FDAG 1001 je 199 Kč. Více na www.fieldmann.cz 

 

Tip třetí: S přepravou mimo auto pomůže skládací rudlík FDZT 4070 

Rudlík Fieldmann FDZT 4070 vám odlehčí při přepravě objemnějších 

předmětů do auta a z auta, třeba při koupi nových spotřebičů, nábytku anebo 

stavebního materiálu. Tento praktický lehký rudl uveze až 70 kg a zároveň je 

velmi skladný. Pěnové madlo zajišťuje pohodlný úchop, teleskopickou rukojeť 

je možno dle potřeby nastavit (69–97 cm). Kolečka o průměru 15 cm 

nabídnou výbornou ovladatelnost. Rudlík lze lehce složit, pak se vejde i do 

malých prostor, například pod postel nebo do kufru auta. Doporučená akční maloobchodní 

cena rudlíku Fieldmann FDZT 4070 je 899 Kč. Více na www.fieldmann.cz. 
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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 devátým 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.: +420 734 256 801 

e-mail: vladislav.likar@fastcr.cz  

www.fastcr.cz, www.fieldmann.cz  
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