
katalog zahradního nářadí 
2015



FISKARS KVALITA OD  
rokU 1649
Vezmete-li do ruky jakýkoliv výrobek 
značky Fiskars, pocítíte jeho 
ergonomický design a inovativní 
funkčnost. Kvalita určuje všechno 
co Fiskars vyrábí a je standardem 
zachovávaným společností od jejího 
vzniku v roce 1649.

Toho roku získal obchodník jménem Peter Thorwöste 
povolení vyrábět produkty z litého železa a kované oceli 
v malé finské vesničce jménem Fiskars. dnes je Fiskars 
jednou z nejstarších nepřetržitě existujících společností v 
západním světě.
společnost Fiskars vyrostla v nadnárodní korporaci se 
zastoupením ve více než čtyřiceti zemích na čtyřech 
kontinentech a stala se jedničkou na trhu zahradního 
nářadí v severní americe, austrálii a většině zemí 
Evropy.

Je pravda, že společnost prošla dlouhou cestou, ale její 
kořeny a duch stále pokračují ve vesnici Fiskars, od níž 
se nějakých 10 km  vyrábí dnes naše zahradní nářadí se 
zachováním stejných přísných pravidel kvality.  

lehké, ergonomické a účinné zahradní nářadí Fiskars je 
navrženo pro minimalizaci únavy při práci a pro zajištění 
co  nejpohodlnější pracovní pozice tak, aby práce na 
zahradě byla vždy potěšením. Jsme přesvědčení, že 
to naši zákazníci znají, a proto neustále usilujeme o 
dosažení trvale vysoké úrovně kvality. 

Oddanost kvalitě 
Při správném používání a správné péči se u žádného 
výrobku Fiskars neobjeví vady materiálu ani zpracování. 
Pokud během záruční doby nastane jakákoliv výjimka z 
tohoto pravidla, bude daný výrobek opraven, vyměněn 
nebo nahrazen výrobkem stejné hodnoty. náhradní díly 
nebo výměna výrobků je zajišťována prodejci, případně 
se lze obrátit na místní zastoupení společnosti Fiskars.

HISTORIE
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Zahrada Fiskars se každým rokem rozrůstá

Vítejte v katalogu Fiskars zahrada 2015 – domově naší rozrůstající se rodiny  
ručního zahradního nářadí a přehlídce neustálých inovací a designu Fiskars.

Tento rok s hrdostí oslavujeme uvedení řady Fiskars Xact™, která díky použití 
kompozitních materiálů a chytrého designu pozvedá lehkost a účinnost rytí a 
kopání na zcela novou úroveň  a přináší revoluci v práci na zahradě. 

Náš sortiment nástrojů WoodXpert pro práci se dřevem byl uveden na trh v 
loňském roce. V letošním roce je rozšířen o lopatky s obracákem, dostupné ve 
dvou velikostech, což vám pomůže pokácet stromy právě na to správné místo. 
Pro milovníky ekologicky šetrných trávníků jsme rozšířili příslušenství ručních 
sekaček StaySharp o sadu na údržbu čepelí. 

Řada Fiskars Solid™ se neustále rozrůstá, aby mohla nabídnout ucelenou sadu 
nástrojů pro dvůr a zahradu. Nová motyka, kultivátor a hrábě na úpravu povrchu 
záhonů se postarají o vaše rostoucí potřeby, zatímco rozšířený sortiment hrábí 
na listí vám dopomůže k dokonalému podzimnímu trávníku.  

Doufáme, že si vychutnáte všechny novinky pro rok 2015. Můžete si být jistí, 
že pracujeme pilně na tom, abychom i nadále rozvíjeli nabídku vynikajících 
nástrojů pro potěšení z vaší zahrady! 

Dotek oranžové

Co mají výrobky Fiskars navíc? Jsou to pečlivě vybrané materiály a prvky, jež 
mohou být vytvářeny pouze díky 365 let dlouhé zkušenosti s výrobou ručního 
nářadí.

Říkáme tomu ‘dotek oranžové’ a toto je náš příslib světu.  

Spokojené zahradničení!

Zahradní tým Fiskars
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NOVÉ VýROBky  NOVÉ INOVACE

 

 

 

WoodXpert strana 12 

WOODXPERT
LOPATKA S OBRACÁKEM 

VELKÁ (L) A StŘeDNí (M)

• Pro kácení středně velkých i   
 velkých kmenů
• Slouží jako podpora při řezání a   
 přenášení polen

Masivní, ale lehká násada

Pracovní část z kované oceli

Objímka pro rychlé upevnění 
háku na klády nebo kleští 
pro další manipulaci

NOVINKA

Masivní, ale lehká násada

Objímka pro rychlé upevnění 
háku na klády nebo kleští 
pro další manipulaci
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NOVÉ VýROBky  NOVÉ INOVACE
NOVINKA

 
  

 

Xact strana 20 - 23

Rytí nemusí být 
vnímáno jako 
těžká práce.

• SPRávNě PaDNe Do RUKy

• MaLá hMotNoSt

• DLoUhoDoBÉ PoUŽíváNí

velikosti 
M a L
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NovÉ výRoBKy NovÉ INovace

 

 

 

Solid Řada Solid pro práci s půdou strana 32-35 

Fiskars SolidTM 
snižuje únavu 
při práci. Je to 
nářadí, které vás 
nezklame.  

• Odolná konstrukce
• Pro všechny práce  
 na zahradě
• Kvalita Fiskars

Lehké a pevné 
násady hliníku

Čepele z kalené 
karbonové oceli

 

 

 

Odolná konstrukce

 

 

 

StaySharp údržba strana 109

Nová sada pro údržbu 
vřetenových sekaček
Nová sada pro údržbu 
vřetenových sekaček
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ZPRacováNí DŘeva

Štípací sekery
Další generace štípacích seker Fiskars je opravdu 
revoluční. Cílem je štípání na jeden ráz,  dokonce i těch 
nejtlustších polen. Speciální geometrie ostří se snoubí s 
dokonalým topůrkem. Vznikl tak dokonale vyvážený 
nástroj. Vyberte si sekeru přesně pro úkol, 
který máte před sebou.

 < Speciální výbrus s úhlem  35° pro štípací sekery

 < Perfektní vyvážení mezi čepelí a topůrkem pro co nejbezpečnější, 
nejpohodlnější a nejefektivnější použití

 < Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™ snižuje únavu  
při práci.

 < Optimální tlumení rázů díky speciálnímu zakončení topůrka

 < zahnutý konec topůrka zabraňuje vyklouznutí z ruky

 < Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné přenášení a skladování

< Speciální výbrus s úhlem  35° pro štípací sekery

< Perfektní vyvážení mezi čepelí a topůrkem pro co nejbezpečnější, 
nejpohodlnější a nejefektivnější použití



Sekera štípací X11 Číslo výrobku 122440 Šířka: 145 mm

Balení: 4 Délka: 443 mm

EA
N *6 411501224408*SAP No: 1001613 Hmotnost: 1080 g

 < Pro ruční štípání malých špalků

2010

Sekera štípací X17 Číslo výrobku 122460 Šířka: 169 mm

Balení: 4 Délka: 599 mm

EA
N *6 411501224606*SAP No: 1000606 Hmotnost: 1570 g

 < Pro ruční štípání středních špalků 

2010
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ZPRacováNí DŘevaŠtíPACí SEkERy

Štípací sekery

Sekera štípací X25 Číslo výrobku 122480 Šířka: 190 mm

Balení: 2 Délka: 722 mm

EA
N *6 411501224804*SAP No: 1000607 Hmotnost: 2430 g

 < Pro ruční štípání velkých špalků

2010

Sekera štípací X27 Číslo výrobku 122500 Šířka: 190 mm

Balení: 2 Délka: 915 mm

EA
N *6 411501225009*SAP No: 1001428 Hmotnost: 2600 g

 < Pro ruční štípání velkých špalků

2010
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ZPRacováNí DŘeva

Univerzální 
sekery
Nová generace seker Fiskars nabízí nejvyšší standard kvality
pro všechny práce od štípání a sekání dřeva po tesařské 
práce. Sekery Fiskars se vyznačují moderním 
minimalistickým designem a maximální funkčností, 
podtrženou použitím nejmodernějších technologií 
při výrobě. Díky řadě velikostí si z nabídky 
společnosti Fiskars vybere každý.

 < Perfektní vyvážení čepele s topůrkem pro bezpečnější, pohodlnější  
účinnější použití 

 < Lehké topůrko z kompozitního  materiálu FiberComp™ snižuje únavu při 
práci a prakticky se nedá zlomit

 < Optimální proti vibrační povrchová vrstva zajišťuje pohodlné a pevné držení

 < zahnutý konec topůrka brání sklouznutí ruky

 < Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné přenášení a skladování



Sekera kempinková X5 Číslo výrobku 121121 Šířka: 123 mm

Balení: 4 Délka: 228 mm

EA
N *6 411501211217*SAP No: 1000602 Hmotnost: 480 g

 < Pro přípravu dřeva na oheň při kempování

2010

Sekera univerzální X10 Číslo výrobku 121440 Šířka: 145 mm

Balení: 4 Délka: 443 mm

EA
N *6 411501214409*SAP No: 1000604 Hmotnost: 980 g

 < Pro tesařské a stavební práce  

2010

Sekera univerzální X15 Číslo výrobku 121460 Šířka: 169 mm

Balení: 4 Délka: 599 mm

EA
N *6 411501214607*SAP No: 1000605 Hmotnost: 1520 g

 < Pro kácení stromů a další lesnické práce

2010

ostřič nožů a seker Xsharp™ Číslo výrobku 120740 Šířka: 35 mm

Balení: 4 Délka: 165 mm

EA
N *6 411501207401*SAP No: 1000601 Hmotnost: 90 g

 < k pravidelné údržbě seker a nožů 

 < Dva ostřiče v jednom

 < Brusný úhel optimalizovaný pro nože i sekery

 < Snadné používání

 < Pohodlně se přenáší

2012Ceramic

Příslušenství

Sekera univerzální X7 Číslo výrobku 121420 Šířka: 130 mm

Balení: 4 Délka: 355 mm

EA
N *6 411501214201*SAP No: 1001427 Hmotnost: 640 g

 < Pro kempování a pobyt v přírodě

Univerzální sekery

9

ZPRacováNí DŘevaUNIVERzáLNí SEkERy & PŘíSLUŠENStVí

2010



1010

ZPRacováNí DŘeva

Fiskars WoodXpert
Nové manipulační nářadí Fiskars WoodXpertTM je určeno pro vlastníky seker. 
S jeho podporou se výrazně zjednoduší manipulace s palivovým dřívím jako je 
otáčení, přenášení a nakládání.  tvar těchto nástrojů byl navržen pro pohodlné a 
pevné držení a pro bezpečnější  manipulaci se dřevem.

TM

10



Sapina WoodXpert XA22 Číslo výrobku 126007 Šířka: 230 mm

Balení: 2 Délka: 785 mm

EA
N *6 411501260079*SAP No: 1003623 Hmotnost: 880 g

 < Pro zvedání a přenášení delší kulatiny

 < Pro  manipulaci s větší kulatinou a k jejímu otáčení 

Sapina WoodXpert XA2 Číslo výrobku 126006 Šířka: 160 mm

Balení: 4 Délka: 348 mm

EA
N *6 411501260062*SAP No: 1003622 Hmotnost: 310 g

 < Pro zvedání a přenášení menší kulatiny

 < Pro  manipulaci s menší kulatinou a k jejímu otáčení 

Mačeta WoodXpert Xa23 Číslo výrobku 126005 Šířka: 132 mm

Balení: 2 Délka: 950 mm

EA
N *6 411501260055*SAP No: 1003621 Hmotnost: 990 g

 < Pro odstranění větších větví, stromků a keřů

 < Pro sekání drobnějšího palivového dřeva

Mačeta WoodXpert Xa3 Číslo výrobku 126004 Šířka: 120 mm

Balení: 4 Délka: 505 mm

EA
N *6 411501260048*SAP No: 1003609 Hmotnost: 450 g

 < Pro odstranění menších větví, stromků a keřů

 < Pro loupání kůry z kulatiny

11

ZPRacováNí DŘevaMAČEty & SAPINy

Fiskars WoodXpertTM
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víceúčelový opasek WoodXpert Číslo výrobku 126009 Šířka: 90 mm

Balení: 4 Délka: 570 mm

EA
N *6 411501260093*SAP No: 1003626 Hmotnost: 320 g

 < Víceúčelový pracovní opasek na nářadí

 < Ergonomicky tvarovaný na spodní část zad

hák na klády WoodXpert Lh4 Číslo výrobku 126021 Šířka: 193 mm

Balení: 4 Délka: 303 mm

EA
N *6 411501260215*SAP No: 1003624 Hmotnost: 610 g

 < Pro zvedání, přenášení polen

 < Pro asistenci při kácení

 < S plastovým pouzdrem pro snadné přenášení na 
pracovním opasku

Kleště na klády WoodXpert Lt6 Číslo výrobku 126031 Šířka: 180 mm

Balení: 4 Délka: 303 mm

EA
N *6 411501260314*SAP No: 1003625 Hmotnost: 780 g

 < Pro zvedání, přenášení polen

 < Pro asistenci při kácení

 < S plastovým pouzdrem pro snadné přenášení na 
pracovním opasku

Lopatka s obracákem WoodXpert, střední vel. M Číslo výrobku 126051 Šířka: 86 mm

Balení: 4 Délka: 700 mm

EA
N *6 411501260512*SAP No: 1015438 Hmotnost: 2160 g

 < Pro manipulaci při kácení kmenů střední velikosti

 < Slouží jako podpora při řezání polen nebo jejich přenášení

 < Pracovní část je výkovek z kalené oceli

 < Lehká masivní násada je vyrobená ze speciální pevné oceli

 < Objímka pro rychlé upevnění háku na klády nebo kleští 
pro další manipulaci

 < Hák na klády 126021 je součást balení, kleště 126031 
se objednávají zvlášť

Lopatka s obracákem, WoodXpert velká vel. L Číslo výrobku 126052 Šířka: 86 mm

Balení: 2 Délka: 1150 mm

EA
N *6 411501260529*SAP No: 1015439 Hmotnost: 2867 g

 < Pro manipulaci při kácení velkých kmenů

 < Slouží jako podpora při řezání polen nebo jejich přenášení

 < Pracovní část je výkovek z kalené oceli

 < Lehká masivní násada je vyrobená ze speciální pevné oceli

 < Objímka pro rychlé upevnění háku na klády nebo kleští 
pro další manipulaci

 < Hák na klády 126021 je součást balení, kleště 126031 
se objednávají zvlášť

Hák NA kLáDy, kLEŠtě, OPASEk & MANIPULAČNí LOPAtkAZPRacováNí DŘeva

NOVINKA

NOVINKA
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ZPRacováNí DŘevaPOStUP PŘI PŘíPRAVě PALIVOVÉHO DŘEVA

osekávání větví

Manipulace se špalky

Sběr naštípaných polen

Kácení kmenů

Přesouvání špalků

Štípání špalků

Řezání kmenů

Řezání špalků

Zvedání špalků

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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 < Řeže tahem

 < Nový design s karabinkou na opasek, která se 
při používání zasune do držadla

 < Pohodlné a bezpečné držadlo SoftGripTM

 < Ochrana prstů před jejich sklouznutím na čepel

 < Čepel jde do řezu při tažném pohybu

 < Velmi účinný tvar zubů pro rychlé a přesné 
řezání syrového dřeva

 < Držadlo s měkkým povrchem, ergonomicky 
zahnuté

 < Vynikající pro řezání kmenů a silnějších větví

 < tvar rámu umožňuje řezat i v méně pohodlné 
poloze

 < Speciální výbrus - řeže oběma směry

 < Plastový kryt pilového listu pro bezpečné 
přenášení

Pilka Fiskars Xtract™

Zahradní pilka s pevnou čepelí

Rámová pila

ZPRacováNí DŘeva

PILky
Pilky Fiskars se vyznačují lehkostí, pevným držením a řadou
bezpečnostních prvků. Umožňují snadno řezat větve a prosvětlovat
koruny stromů. Nová řada Fiskars Xtract™ má unikátní
vysouvací mechanismus s integrovanou karabinou na opasek.
Díky tomu se pilky bezpečně přenáší a snadno skladují.



Pila rámová 21” SW30 Číslo výrobku 124800 Šířka: 215 mm

 Balení: 4 Délka: 625 mm

EA
N *5 06141004*SAP No: 1001621 Hmotnost: 500 g

 < Výborná k řezání 10 - 20 cm tlustých větví a prken

 < Řeže oběma směry díky unikátnímu výbrusu zubů

Pilka zahradní Xtract (S) SW 73 Číslo výrobku 123870 Šířka: 50 mm

Balení: 4 Délka: 223 mm

EA
N *6 411501238702*SAP No: 1000613 Hmotnost: 130 g

 < k účinnému řezání čerstvých větví

 < Délka čepele 160 mm

 < Řeže větve až do průměru 120 mm

2012

Pilka zahradní s pevnou čepelí SW 84 Číslo výrobku 123840 Šířka: 95 mm

Balení: 4 Délka: 500 mm
EA

N *6 411501238405*SAP No: 1001620 Hmotnost: 300 g

 < Vysoká účinnost a přesnost při řezání

 < Délka čepele 330 mm

 < Řeže větve až do průměru 220 mm

2012
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ZPRacováNí DŘevaPILky

Pilky
Pilka zahradní Xtract (L) SW 75 Číslo výrobku 123880 Šířka: 65 mm

Balení: 4 Délka: 330 mm

EA
N *6 411501238801*SAP No: 1000614 Hmotnost: 230 g

 < k účinnému řezání čerstvých větví

 < Délka čepele 255 mm

 < Řeže větve až do průměru 220 mm

2012

Pilka stavební Xtract SW 72 Číslo výrobku 123860 Šířka: 50 mm

Balení: 4 Délka: 223 mm

EA
N *6 411501238603*SAP No: 1000612 Hmotnost: 130 g

 < Menší zuby k řezání  suchého dřeva a prken

 < Délka čepele 160 mm

 < Řeže větve až do průměru 120 mm

2012

Balení: 4

SAP No: 

Pila rámová 24” SW31 Číslo výrobku 124810 Šířka: 215 mm

 Balení: 4 Délka: 700 mm

EA
N *5 06141011*SAP No: 1000615 Hmotnost: 650 g

 < Výborná k řezání 20 cm a více tlustých větví a prken

 < Řeže oběma směry díky unikátnímu výbrusu zubů

SAP No: 1000615
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Klín štípací Číslo výrobku 120010 Šířka: 45 mm

Balení: 4 Délka: 153 mm

EA
N *6 41150164603*SAP No: 1001614 Hmotnost: 700 g

 < Na štípání obtížných, sukovitých špalků

 < kovaná ocel

 < Malá hmotnost

klíny

Klín štípací velký Číslo výrobku 120020 Šířka: 40 mm

Balení: 4 Délka: 200 mm

EA
N *6 411501200204*SAP No: 1000600 Hmotnost: 2200 g

 < Spirálovitě stočený; dřevo snadněji praskne, aniž by se 
použilo víc klínů

 < zakulacené hrany pro zamezení odlétání střepin

 < Vruby proti vyklouznutí

 < kovaná ocel

NáŘADí DO LESA & kLíNyZPRacováNí DŘeva

Palice XL Číslo výrobku 120030 Šířka: 150 mm

Balení: 2 Délka: 900 mm

EA
N *6 411501200303*SAP No: 1001431 Hmotnost: 5180 g

 < zaoblené hrany kolem pracovní plochy brání vzniku 
otřepů a snižují nebezpečí odlétnutí špony

 < Gumový chránič tlumí vibrace při špatném úderu

 < topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny s 
neklouzavým měkkým povrchem tlumícím rázy

 < kovaná a kalená karbonová ocel

Palice

Štípač špalků
Štípač špalků Číslo výrobku 121100 Šířka: 70 mm

Balení: 2 Délka: 980 mm

EA
N *6 411501211002*SAP No: 1001617 Hmotnost: 6120 g

 < Pro účinné štípání špalků s malou námahou a bezpečně

 < Nastavitelná hmotnost - odnímatelné 1 kg závaží

 < Při práci zůstávají rovná záda, která se tak méně 
namáhají a snižuje se únava

 < Přesný nástroj, který vylučuje promáchnutí způsobené 
minutím špalku čepelí

 < Masivní, odolná ocelová tyč s kaleným klínem
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výměnná hlava Číslo výrobku 122151 Šířka: 65 mm

Balení: 1 Délka: 65 mm

EA
N  1221516*SAP No: 1001616 Hmotnost: 300 g

 < Výměnná hlava ke štípacímu klínu SAFE-t 120021

2009

Rukavice pracovní - vel. 8 Číslo výrobku 160005 Šířka: 315 mm

Balení: 10 Délka: 115 mm

EA
N *6 411501600059*SAP No: 1003478 Hmotnost: 75 g

 < Protiskluzové a ergonomické tvarování 

 < zesílené v místě zvýšeného namáhání

ZPRacováNí DŘevakLíNy & RUkAVICE

Rukavice pracovní - vel. 10 Číslo výrobku 160004 Šířka: 325 mm

Balení: 10 Délka: 120 mm

EA
N *6 411501600042*SAP No: 1003477 Hmotnost: 80 g

 < Protiskluzové a ergonomické tvarování 

 < zesílené v místě zvýšeného namáhání

Rukavice pracovní

Klín štípací spirálový SaFe-t Číslo výrobku 120021 Šířka: 65 mm

Balení: 4 Délka: 240 mm

EA
N *6 411501200211*SAP No: 1001615 Hmotnost: 2400 g

 < Vysoce odolný polyamidový nástavec + kovový prstenec

 < Snižuje nebezpečí zranění odlétajícími střepinami oceli

 < Redukuje nebezpečí RSI (zranění z opakovaných rázů)

 < tlumí rázy 

 < kovaná ocel

2009
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Nůž univerzální

Nůž očkovací

Nůž na minerální vlnu

ZPRacováNí DŘeva

Nože
Fiskars vyrábí nože pro mnoho specifi ckých prací na zahradě.
Jejich ostré a trvanlivé čepele jsou v závislosti na typu nože
vyrobeny buď z nerezové nebo karbonové oceli.



Nůž na minerální vlnu K20 Číslo výrobku 125870 Šířka: 38 mm

 Balení: 4 Délka: 420 mm

EA
N *6 41150879027*SAP No: 1001626 Hmotnost: 160 g

 < Na řezání minerální vlny

 < Ergonomické držadlo s chráničem prstů

 < Čepel z nerez oceli

Žabka zahradnická K62 Číslo výrobku 125880 Šířka: 23 mm

Balení: 4 Délka: 170 mm

EA
N  020473*SAP No: 1001623 Hmotnost: 50 g

 < k řezání a úpravě dřevin a dalších rostlin

 < Čepel z nerez oceli

 < Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem

 

Nůž univerzální K40 Číslo výrobku 125860 Šířka: 50 mm

Balení: 4 Délka: 225 mm

EA
N *6 41150870628SAP No: 1001622 Hmotnost: 70 g

 < Nůž pro široké použití s plastovým krytem (pochvou)

 < Ergonomicky tvarovaná rukojeť s ochranou proti 
sklouznutí ruky

 < Čepel délky 100 mm z kvalitní nerezavějící oceli

19

ZPRacováNí DŘevaNOŽE

Nože

Nůž očkovací K60 Číslo výrobku 125900 Šířka: 23 mm

Balení: 4 Délka: 168 mm
EA

N  020497*SAP No: 1001625 Hmotnost: 50 g

 < k očkování, řezání a úpravě dřevin a dalších rostlin

 < Čepel z nerez oceli

 < Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem
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PRáce S PŮDoU

Fiskars 
Xact™
zahradničení je náročný koníček. Nářadí Fiskars 
XactTM na zpracování půdy vám přináší další podnět, 
aby se vaše práce na zahradě dostala na zcela 
novou úroveň a přinášela místo dřiny zábavu.
Fiskars Xact vám bude vyhovovat - kombinuje 
správnou velikost s malou hmotností a velkou 
odolností.
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Méně namáhaná záda
Střední a velká délka násady

Snadno proniká do půdy
Nové provedení zesílené pracovní čepele, 
přivařené k násadě optimalizuje malou hmotnost 
s nekompromisní tuhostí a trvanlivostí. 

Ostrá, lehká a pevná EaseCutTM čepel

Nášlapná hrana s protiskluzovou úpravou

Jistota a pohodlí
Držadlo Push-Pull (zatlač-zatáhni) pro 
pevné uchopení, SoftGripTM materiál.

Neobyčejná odolnost, malá hmotnost, ergonomický design.
Výběr správné velikosti díky střední a velké násadě.

L M

Ergonomické tvarování násady

Malá hmotnost použitých materiálů 
FiberCompTM násada

15
5-

17
5 

cm

17
5-

19
5 

cm

L M
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Rýč Xact špičatý, malý Číslo výrobku 131482 Šířka: 190 mm

Balení: 4 Délka: 1080 mm

EA
N *6 411501314826*SAP No: 1003684 Hmotnost: 1800 g

 < Nejlepší nástroj pro rytí v tvrdé a kamenité půdě

 < Naostřená špičatá pracovní část s nášlapnou plochou 
snadno proniká vrstvami půdy a seká kořeny

 < Pro výšku uživatelů 160 až 175 cm

2014

Rýč Xact rovný, velký Číslo výrobku 131481 Šířka: 190 mm

Balení: 4 Délka: 1200 mm

EA
N *6 411501314819*SAP No: 1003681 Hmotnost: 1950 g

 < Nejlepší nástroj pro klasickou zahradní zeminu

 < Naostřená pracovní část s nášlapnou plochou snadno 
proniká vrstvami půdy 

 < Pro výšku uživatelů 175 až 195 cm

Rýč Xact rovný, malý Číslo výrobku 131480 Šířka: 190 mm

Balení: 4 Délka: 1080 mm

EA
N *6 411501314802*SAP No: 1003682 Hmotnost: 1850 g

 < Nejlepší nástroj pro klasickou zahradní zeminu

 < Naostřená pracovní část s nášlapnou plochou snadno 
proniká vrstvami půdy

 < Pro výšku uživatelů 160 až 175 cm

Lopata Xact velká Číslo výrobku 132480 Šířka: 224 mm

Balení: 4 Délka: 1300 mm

EA
N *6 411501324801*SAP No: 1003688 Hmotnost: 2100 g

 < Lopata se širokou pracovní částí, vhodná pro 
manipulaci se sypkým materiálem jako je například 
hlína, písek nebo sníh

 < zahnutá část napomáhá lepší stabilitě

 < Použitelná pro všechny výšky

Rýč Xact špičatý, velký Číslo výrobku 131483 Šířka: 190 mm

Balení: 4 Délka: 1200 mm

EA
N *6 411501314833*SAP No: 1003683 Hmotnost: 1900 g

 < Nejlepší nástroj pro rytí v tvrdé a kamenité půdě

 < Naostřená špičatá pracovní část s nášlapnou plochou 
snadno proniká vrstvami půdy a seká kořeny

 < Pro výšku uživatelů 175 až 195 cm

Fiskars XactTM rýče

22

PRáce S PŮDoU RýČE & LOPAtA

Rýč Xact špičatý, malý

SAP No: 1003683

SAP No: 1003684

Rýč Xact rovný, velký

SAP No: 1003681

Rýč Xact rovný, malý

SAP No: 1003682

Lopata Xact velká

Balení: 4

SAP No: 1003688

2014

2014

2014

2014

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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vidle Xact kompostové, velké Číslo výrobku 133482 Šířka: 184 mm

Balení: 4 Délka: 1200 mm

EA
N *6 411501334824*SAP No: 1003687 Hmotnost: 1700 g

 < Nejlepší nástroj na manipulaci se senem, trávou, 
plevelem, kompostem a dalším zahradním odpadem 

 < tenké a ostré hroty, které mají mezi sebou větší 
vzdálenost a větší zakřivení, se díky tomu lépe zapichují a 
materiál mezi nimi neulpívá 

 < zakřivení násady usnadňuje práci

 < Vhodné pro všechny uživatele

vidle Xact střední Číslo výrobku 133480 Šířka: 184 mm

Balení: 4 Délka: 1080 mm

EA
N *6 411501334800*SAP No: 1003686 Hmotnost: 1700 g

 < Výborný nástroj na rytí a obracení zhutněné půdy

 < Pro pohodlné přemisťování drnů a vhodné k sázení, 
provzdušňování trávníků, vyhrabávání kamenů a plevele

 < Pro výšku uživatelů 160 až 175 cm

 < Snadné proniknutí hrotů do země, nezarazí se o kameny, 
plevel či kořeny

vidle Xact velké Číslo výrobku 133481 Šířka: 184 mm

Balení: 4 Délka: 1200 mm

EA
N *6 411501334817*SAP No: 1003685 Hmotnost: 1800 g

 < Výborný nástroj na rytí a obracení zhutněné půdy

 < Pro pohodlné přemisťování drnů a vhodné k sázení, 
provzdušňování trávníků, vyhrabávání kamenů a plevele

 < Pro výšku uživatelů 175 až 195 cm

 < Snadné proniknutí hrotů do země, nezarazí se o kameny, 
plevel či kořeny

VIDLE

Fiskars XactTM vidle

PRáce S PŮDoU

23

SAP No: 1003685

SAP No: 1003687

2014

2014

2014

Pohodlná práce s lehkou Xact lopatou Ostrý řez s rovným nebo špičatým rýčem

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Krátká násada pro sázení

Dlouhá násada pro přehazování

Nastavitelná délka násady

 < Užití pro různé práce od sázení a rytí až po přemísťování zeminy  

 < Maximální pohodlí díky nastavitelné délce násady podle uživatele 
a použití

 < Jednoduchý ovládací mechanismus

 < Velké držadlo ve tvaru D pro velkou a malou ruku i pro práci v 
rukavicích

 < Pevné spojení násady s čepelí a bórová ocel s vysokou pevností

PRáce S PŮDoU

Fiskars SmartFitTM



Rýč SmartFit teleskopický, rovný Číslo výrobku 131310 Šířka: 191 mm

Balení: 4 Délka: 1054 - 1250 mm

EA
N *6 41150250559*SAP No: 1000620 Hmotnost: 1660 g

 < Rovná ostrá pracovní část na zarovnávání trávníku a 
sázení

 < Nastavitelná délka pro různé úkoly a pohodlnou pracovní 
pozici

2003

vidle SmartFit zahradní Číslo výrobku 133320 Šířka: 193 mm

Balení: 4 Délka: 1165 - 1256 mm

EA
N *6 41150352550*SAP No: 1000630 Hmotnost: 1530 g

 < Výborný nástroj na obracení hnoje či rytí půdy

 < Pohodlné přemisťování drnů při zarovnávání nebo sázení 

 < Použitelné k provzdušňování nebo vyhrabávání kamenů

 < Snadné vniknutí hrotů do země

 < Nastavitelná délka pro různé úkoly a pohodlnou pracovní 
pozici

2003

Rýč SmartFit teleskopický, špičatý Číslo výrobku 131300 Šířka: 190 mm

Balení: 4 Délka: 1054 - 1250 mm

EA
N *6 41150252553*SAP No: 1001567 Hmotnost: 1620 g

 < Špičatá ostrá pracovní část na provzdušňování, rýpání 
a obracení

 < Nastavitelná délka pro různé úkoly a pohodlnou pracovní 
pozici

2003

Fiskars SmartFitTM rýče

Fiskars SmartFitTM vidle

25

PRáce S PŮDoURýČE A VIDLE
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 < Optimální úhel mezi násadou a čepelí, který 
minimalizuje únavu zad, rukou a zápěstí

 < Plastový potah násady zajišťuje pohodlné držení

 < Pracovní část z kvalitní kalené bórové oceli zajišťuje 
maximální pevnost

PRáce S PŮDoU

Fiskars ErgonomicTM

Skvěle navrženo a provedeno, Fiskars ErgonomicTM 
je vynikající řada nářadí pro rytí, přehazování a 
kompostování - vše pro nejnáročnějšího zahradníka. 



Rýč ergonomic zahradní špičatý Číslo výrobku 131410 Šířka: 195 mm

Balení: 4 Délka: 1250 mm

EA
N *5 905568020024*SAP No: 1001568 Hmotnost: 2100 g

 < k rytí v těžkých a kamenitých půdách

 < Snadněji proniká zemí i kořeny

Rýč ergonomic zahradní rovný Číslo výrobku 131400 Šířka: 195 mm

Balení: 4 Délka: 1250 mm

EA
N *5 905568020017*SAP No: 1001411 Hmotnost: 2100 g

 < Vynikající při sázení, hloubení děr, zarovnávání trávníků a 
nakládání 

vidle ergonomic kompostové Číslo výrobku 133430 Šířka: 220 mm

Balení: 4 Délka: 1370 mm

EA
N *5 905568902504*SAP No: 1001695 Hmotnost: 1850 g

 < Dlouhé hroty k nakládání obracení kompostu, větviček, 
natě apod.

Fiskars ErgonomicTM rýče a lopata

vidle ergonomic rycí Číslo výrobku 133400 Šířka: 210 mm

Balení: 4 Délka: 1210 mm

EA
N *5 905568902108*SAP No: 1001413 Hmotnost: 2200 g

 < Pevné hroty pro snadné vnikání do půdy

 < Vhodné také k provzdušňování nebo vybírání kamenů a 
plevele

Fiskars ErgonomicTM vidle
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Rýč ergonomic zahradní špičatý

SAP No: 

Číslo výrobku 131400

Balení: 4

SAP No: 

Fiskars Ergonomic

Rýč ergonomic zahradní rovný

SAP No: 

Rýč ergonomic zahradní rovný

SAP No: 

Číslo výrobku 

Balení: 4

SAP No: 

vidle ergonomic rycí

SAP No: 

Fiskars Ergonomic

vidle ergonomic kompostové

SAP No: 

vidle ergonomic kompostové

SAP No: 

PRáce S PŮDoURýČE & VIDLE

Fiskars ErgonomicTM

Skvěle navrženo a provedeno, Fiskars ErgonomicTM 
je vynikající řada nářadí pro rytí, přehazování a 
kompostování - vše pro nejnáročnějšího zahradníka. 

Lopata Ergonomic Číslo výrobku 132400 Šířka: 235 mm

Balení: 4 Délka: 1320 mm

EA
N *5 905568020031*SAP No: 1001579 Hmotnost: 2100 g

 < Pro nakládání písku, půdy a jiných sypkých materiálů

Fiskars ErgonomicTM vidle

Lopata Ergonomic

Balení:

SAP No: SAP No: 1001579
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PRáce S PŮDoU

Fiskars lehké 
zahradní nářadí
Lehké zahradní nářadí Fiskars je vhodné k rytí, zarovnávání, provzdušňování a 
pro další práce na zahradě.

 < Velké držadlo ve tvaru D lze uchopit velkou 
i malou rukou a to i v rukavicích

 < Odolná násada s oválným průřezem 
vyrobená z tvrzeného hliníku a potažená 
plastem poskytuje pevné držení, nerezaví a 
v zimě nestudí

 < Lehký zahradní rýč a lopata pro většinu 
prací na zahradě

 < kalená bórová ocel zaručuje pevnost a 
usnadňuje pronikání do půdy



Rýč lehký zahradní rovný Číslo výrobku 131500 Šířka: 185 mm

Balení: 4 Délka: 1130 mm

EA
N  120606*SAP No: 1000626 Hmotnost: 1070 g

 < Rovná čepel pro rytí, hloubení děr pro sázení, 
zarovnávání záhonů a přehazování malých objemů 
zeminy

 < Určeno pro mělké rytí v kypré zahradní půdě

vidle lehké rycí Číslo výrobku 133500 Šířka: 180 mm

Balení: 4 Délka: 1130 mm

EA
N *5 90556335002*SAP No: 1000635 Hmotnost: 1170 g

 < Pro kypření a obracení zahradní zeminy

 < Vhodné také k provzdušňování nebo vybírání kamenů a 
plevele

Fiskars lehké rycí vidle

Lopata lehká zahradní Číslo výrobku 132500 Šířka: 240 mm

Balení: 4 Délka: 1230 mm

EA
N  118603*SAP No: 1000627 Hmotnost: 960 g

 < Lopata se širokou pracovní částí je vhodná pro zvedání 
a manipulaci sypkých materiálů jako je hlína, písek 
nebo sníh

Rýč lehký zahradní špičatý Číslo výrobku 131510 Šířka: 181 mm

Balení: 4 Délka: 1140 mm

EA
N  120613*SAP No: 1001573 Hmotnost: 770 g

 < Špičatá čepel usnadňuje pronikání do půdy

 < Určeno pro mělké rytí v kypré zahradní půdě

Fiskars lehké zahradní rýče a lopata

29

PRáce S PŮDoURýČE & VIDLE
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 < Díky oválné konstrukci je násada pevná 
a při tom lehká

 < Násada potažená plastem poskytuje 
pevný úchop, nerezaví a v zimě nestudí

 < Očko pro pohodlné zavěšení

 < Pogumovaná násada 
kapkovitého průřezu pro 
pohodlný a optimální úchop

 < Vyrobeno z tvrzené karbonové oceli

PRáce S PŮDoU

Fiskars lehké 
zahradní nářadí
Fiskars nabízí výběr lehkého nářadí pro pěstování, 
kultivaci, hrabání a dalších zahradnické práce.  

Víceúčelová řada hrábí pro úpravu záhonů, 
motyk a kultivátorů Fiskars je ideální pro 
odstraňování plevele, přesun zeminy, 
vytváření úzkých brázd pro setbu semen 
nebo cibulek a také pro sklízení kořenových 
plodin.



Nůž na spáry lehký Číslo výrobku 136520 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 1580 mm

EA
N *5 90556365207*SAP No: 1000686 Hmotnost: 490 g

 < Ideální nástroj na čištění spár mezi dlaždicemi od mechu 
a plevele

Kultivátor lehký Číslo výrobku 136510 Šířka: 125 mm

Balení: 4 Délka: 1630 mm

EA
N  116661*SAP No: 1001301 Hmotnost: 640 g

 < ke kultivaci a provzdušnění záhonů

Fiskars lehké zahradní motyky a kultivátory

Lehké zahradní hrábě na trávník a listí jsou na straně 74-75 

hrábě lehké zahradní úzké Číslo výrobku 135500 Šířka: 240 mm

Balení: 4 Délka: 1540 mm

EA
N  114605*SAP No: 1001583 Hmotnost: 650 g

 < Unikátní tvar dovoluje hrabat mezi rostlinami a keři bez 
jejich poškození

hrábě lehké zahradní Číslo výrobku 135510 Šířka: 358 mm

Balení: 4 Délka: 1540 mm

EA
N *5 905568800244*SAP No: 1000652 Hmotnost: 660 g

 < Na úpravu a vyrovnávání záhonů a další běžné práce na 
zahrádce jako je hrabání větviček nebo hrabání mulče

Fiskars lehké zahradní hrábě
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SAP No: 1000686

Motyčka lehká Číslo výrobku 136500 Šířka: 185 mm

Balení: 4 Délka: 1550 mm

EA
N  112601*SAP No: 1000675 Hmotnost: 530 g

 < Účinný nástroj k odstranění plevelu mezi řádky nebo 
nakypření půdy pro kultivaci

Balení: 4

SAP No: 1000652

SAP No: 1001583

PRáce S PŮDoUHRáBě, MOtyČkA, NŮŽ & kULtIVátOR 

vŠIMěte SI



32

 < Vyrobeno z odolné bórové oceli

 < Velké držadlo ve tvaru D je možné 
uchopit velkou i malou rukou a to i 
v rukavicích

PRáce S PŮDoU

Fiskars SolidTM
Fiskars SolidTM je řada funkčního nářadí, se kterým se 
pracuje s minimální námahou. Jedná se o nástroje, 
které vás nezklamou.

• Odolná konstrukce

• Víceúčelové nástroje

• kvalita Fiskars



Fiskars SolidTM  vidle
vidle Solid rycí Číslo výrobku 133423 Šířka: 170 mm

Balení: 4 Délka: 1220 mm

EA
N *6 411501334237*SAP No: 1003458 Hmotnost: 2100 g

 < Pevné hroty pro rytí v kamenité půdě

 < Vhodné také pro provzdušňování trávníku a práci se 
zahradním odpadem

vidle Solid kompostové Číslo výrobku 133433 Šířka: 220 mm

Balení: 4 Délka: 1270 mm

EA
N *6 411501334336*SAP No: 1003459 Hmotnost: 1800 g

 < Dlouhé hroty k nakládání k kompostu, větviček, natě 
apod.

Fiskars SolidTM  rýče a lopata
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PRáce S PŮDoURýČE, LOPAty A VIDLE

Rýč Solid špičatý Číslo výrobku 131413 Šířka: 180 mm

Balení: 4 Délka: 1170 mm

EA
N *6 411501314130*SAP No: 1003455 Hmotnost: 1820 g

 < Univerzální rýč se špičatým nabroušeným ostřím

Rýč Solid rovný Číslo výrobku 131403 Šířka: 180 mm

Balení: 4 Délka: 1170 mm

EA
N *6 411501314031*SAP No: 1003456 Hmotnost: 1890 g

 < Rovná ostrá hrana pro zarovnávání trávníků, sekání 
kořenů, přesun a mísení zeminy, snadno proniká do 
půdy

Lopata Solid Číslo výrobku 132403 Šířka: 235 mm

Balení: 4 Délka: 1270 mm

EA
N *6 411501324030*SAP No: 1003457 Hmotnost: 2150 g

 < k nakládání písku štěrku, betonu a jiného sypkého 
materiálu

Rýč do auta Solid Číslo výrobku 131417 Šířka: 195 mm

Balení: 4 Délka: 800 mm
EA

N *6 411501314178*SAP No: 1014809 Hmotnost: 1350 g

 < Malý víceúčelový rýč použitelný ve všech ročních 
obdobích

 < Špičatá naostřená čepel

 < Jednoduché skladování a přenášení
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PRáce S PŮDoU

Fiskars SolidTM
Fiskars SolidTM je řada funkčního nářadí, se kterým se
pracuje s minimální námahou. Jedná se o nástroje, 
které vás nezklamou.

• Odolná konstrukce

• Víceúčelové nástroje

• kvalita Fiskars

 < Vyrobeno z odolné bórové oceli

 < Velké držadlo ve tvaru D je možné 
uchopit velkou i malou rukou a to i 
v rukavicích



Fiskars SolidTM  kultivátor, motyčka a hrábě
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PRáce S PŮDoUkULtIVátOR, MOtyČkA A HRáBě

Kultivátor Solid Číslo výrobku 135714 Šířka: 117 mm

Balení: 4 Délka: 1640 mm

EA
N *6 411501357144*SAP No: 1016034 Hmotnost: 660 g

 < ke kultivaci a provzdušnění záhonů před setbou

 < Čepel z kalené karbonové oceli

 < Násada je z hliníku

Motyčka Solid Číslo výrobku 135713 Šířka: 185 mm

Balení: 4 Délka: 1550 mm

EA
N *6 411501357137*SAP No: 1016035 Hmotnost: 620 g

 < Účinný nástroj k odstranění plevelů mezi řádky či 
rostlinami a rozbití půdy pro kultivaci

 < Čepel z kalené karbonové oceli

 < Násada je z hliníku

hrábě Solid Číslo výrobku 135715 Šířka: 358 mm

Balení: 4 Délka: 1540 mm

EA
N *6 411501357151*SAP No: 1016036    Hmotnost: 670 g

 < Víceúčelové hrábě pro přípravu půdy před setbou, 
urovnávání záhonů a další práce na zahradě jako je 
shrabování větví nebo mulčování 

 < Čepel z kalené karbonové oceli

 < Násada je z hliníku

< Násada je z hliníku

shrabování větví nebo mulčování 

< Čepel z kalené karbonové oceli

< Násada je z hliníku

Drobné nářadí Solid je na straně 40-41

Solid nářadí pro péči o trávník a pro úklid dvora a cest je na straně 76-81

vŠIMěte SI

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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 < Pevná a lehká rukojeť z Fibercomp

 < Pevná a tuhá ocelová násada 

 < Praktická stupnice hloubky vyvrtaného 
otvoru

 < Snadno proniká do půdy díky ostrým 
čepelím

 < Jednoduchá výměna čepelí

výměna čepelí Fiskars QuikDrillTM 

ZeMNí vRtáKy

Fiskars
QuikDrillTM
zemní vrtáky Fiskars QuikDrillTM usnadňují a zjednodušují 
řadu prací na zahradě. Jsou šikovným nástrojem, 
když sázíte rostliny a dřeviny nebo provzdušňujete či 
zúrodňujete půdu.
Lze si vybrat malé, střední nebo velké čepele, 
nejvhodnější pro druh vykonávané práce.
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Zemní vrták QuikDrill S Číslo výrobku 134710 Šířka: 500 mm

Balení: 2 Délka: 1110 mm

EA
N *5905568347107*SAP No: 1000636 Hmotnost: 2100 g

 < Na sázení cibulek, provzdušňování a prohnojování půdy 
a vrtání děr pro menší kolíky

 < Průměr čepelí 100 mm

Zemní vrták QuikDrill M Číslo výrobku 134720 Šířka: 500 mm

Balení: 2 Délka: 1110 mm

EA
N *5905568347206*SAP No: 1000638 Hmotnost: 2300 g

 < Na sázení rostlin, provzdušňování a mísení kompostu a 
vrtání děr pro středně velké kůly

 < Průměr čepelí 150 mm

Zemní vrták QuikDrill L Číslo výrobku 134730 Šířka: 500 mm

Balení: 2 Délka: 1110 mm

EA
N *5905568347305*SAP No: 1000640 Hmotnost: 2500 g

 < Na sázení keřů a stromů, vrtání děr pro kompostování 
nebo velké kůly

 < Průměr čepelí 200 mm

Čepel QuikDrill S Číslo výrobku 134717 Šířka: 100 mm

Balení: 2 Délka: 145 mm

EA
N *5905568347176*SAP No: 1000637 Hmotnost: 150 g

 < Pracovní průměr 100mm

Čepel QuikDrill M Číslo výrobku 134727 Šířka: 120 mm

Balení: 2 Délka: 185 mm

EA
N *5905568347275*SAP No: 1000639 Hmotnost: 320 g

 < Pracovní průměr 150mm

Čepel QuikDrill L Číslo výrobku 134737 Šířka: 150 mm

Balení: 2 Délka: 220 mm

EA
N *5905568347374SAP No: 1000641 Hmotnost: 580 g

 < Pracovní průměr 200mm

 < Díky jednoduché výměně můžete snadno 
změnit průměr čepelí na vrtáku pro různé úkony

 < Náhradní čepele jsou ve třech rozměrech a dají 
se libovolně kombinovat na všech vrtácích

 < Výměnné čepele zvětšují rozsah používání od 
celoroční výsadby až po provzdušňování půdy

Fiskars QuikDrillTM  příslušenství

Fiskars QuikDrillTM zahradní vrtáky

ZeMNí vRtáKyzAHRADNí VRtáky
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 < Otvor pro zavěšení

 < Pohodlná rukojeť  SoftGrip™ s použitím 
materiálu FiberComp™ je pevná a přitom lehká

 < Lehce proniká i tvrdou zeminou 
díky robustní konstrukci  z 
nerezové oceli

Lopatka Premium Kultivátor Premium

PRáce S PŮDoU

Fiskars PremiumTM 

drobné nářadí
< Otvor pro zavěšení

< Pohodlná rukojeť  SoftGrip™ s použitím 
materiálu FiberComp™ je pevná a přitom lehká
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Lopatka Premium Číslo výrobku 137200 Šířka: 87 mm

Balení: 4 Délka: 320 mm

EA
N *6 411501372000*SAP No: 1000726 Hmotnost: 130 g

 < k sázení a přesazování i v tvrdé půdě

2011

Fiskars PremiumTM drobné nářadí

Lopatka Premium, přesazovací Číslo výrobku 137210 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 334 mm

EA
N *6 411501372109*SAP No: 1000727 Hmotnost: 120 g

 <  k přesazování a pletí v tvrdé půdě, využitelná v užších 
místech

 < Perfektní na používání v truhlících na balkónech

2011

Kultivátor Premium Číslo výrobku 137220 Šířka: 80 mm

Balení: 4 Délka: 300 mm

EA
N *6 411501372208*SAP No: 1000728 Hmotnost: 140 g

 < k provzdušnění, nakypření a úpravě malých ploch

2011

vidle Premium, malé Číslo výrobku 137230 Šířka: 78 mm

Balení: 4 Délka: 304 mm

EA
N *6 411501372307*SAP No: 1000729 Hmotnost: 130 g

 < Na sázení a pletí

2011

Fiskars PremiumTM 

drobné nářadí

PRáce S PŮDoUDROBNÉ NáŘADí
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 < Otvor pro jednoduché zavěšení

 < Lehké a pevné

 < z odolného materiálu FiberComp™

 < Mohou se ostřit, nerezaví

PRáce S PŮDoU

Drobné nářadí 
SolidTM
Řada Fiskars SolidTM obsahuje funkční nářadí,      
které umožňuje pracovat s menší námahou.
• Odolná konstrukce

• Víceúčelové nástroje

• kvalita Fiskars



Fiskars SolidTM  drobné nářadí
Lopatka Solid Číslo výrobku 137000 Šířka: 83 mm

Balení: 16 Délka: 315 mm

EA
N *6 41150460101*SAP No: 1000694 Hmotnost: 96 g

 < k sázení a přesazování

41

Lopatka Solid přesazovací Číslo výrobku 137010 Šířka: 70 mm

Balení: 16 Délka: 323 mm

EA
N *6 41150460200*SAP No: 1000695 Hmotnost: 82 g

 < k přesazování a pletí v tvrdé půdě, využitelná v užších 
místech

 < Perfektní na používání v truhlících na balkónech

Kultivátor Solid Číslo výrobku 137020 Šířka: 76 mm

Balení: 16 Délka: 307 mm

EA
N *6 41150460309*SAP No: 1001600 Hmotnost: 89 g

 < Na kypření a provzdušňování

vidle ruční na plevel Solid Číslo výrobku 137030 Šířka: 78 mm

Balení: 16 Délka: 295 mm

EA
N *6 41150460409*SAP No: 1000696 Hmotnost: 89 g

 < Na šetrné sázení a pletí

Motyčka Solid Číslo výrobku 137040 Šířka: 199 mm

Balení: 16 Délka: 359 mm

EA
N *6 41150460508*SAP No: 1001601 Hmotnost: 168 g

 < k pletí nebo sázení rostlin

PRáce S PŮDoUDROBNÉ NáŘADí
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 < Patentovaný mechanismus 
PowerGear™ snižuje až  tři a půl 
krát potřebnou sílu ve srovnáním se 
standardními mechanismy

 < Čepele jsou vyrobeny z kalené, nerez 
oceli (CrMoV) s dlouhou trvanlivostí ostří

 < Rukojeť z kompozitního materiálu 
FiberComp™ zaručuje vysokou pevnost

 < Unikátní převodový mechanismus 
umožňuje zapojení všech prstů 

PÉČe o RoStLINy

Fiskars
PowerGearTM
Řada Fiskars PowerGearTM zahrnuje převodové zahradnické 
nůžky, nůžky na silné větve  a nůžky na živý plot. Geniální 
převodový mechanismus, který zvyšuje střižnou sílu, doplňují 
kvalitní ostré čepele. Díky materiálu FiberComp™ jsou rukojeti 
pevné a lehké.  

Mechanismus Fiskars PowerGearTM
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Fiskars PowerGearTM zahradní nůžky
Nůžky zahradní převodové dvoučepelové L P94 Číslo výrobku 111540 Šířka: 78 mm

Balení: 4 Délka: 207 mm

EA
N *6 411501965417*SAP No: 1000574 Hmotnost: 270 g

 < Pro stříhání čerstvých větví

 < Rotační pohyb držadla umožňuje současné zapojení 
všech prstů

Nůžky zahradní převodové dvoučepelové, střední (S-M) P92 Číslo výrobku 111520 Šířka: 67 mm

Balení: 4 Délka: 200 mm

EA
N *6 411501965202*SAP No: 1000573 Hmotnost: 190 g

 < Pro stříhání čerstvých větví

 < Rotační pohyb držadla umožňuje současné zapojení

 < všech prstů

Nůžky zahradní převodové jednočepelové, střední (S-M) P91 Číslo výrobku 111510 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 192 mm

EA
N ** 6411501965103**SAP No: 1000572 Hmotnost: 190 g

 < Pro stříhání suchých větví

 < Rotační pohyb držadla umožňuje současné zapojení 
všech prstů

 < Spodní doraz z materiálu FiberComptM (materiál z 
polyamidu vyztuženého skelnými vlákny) pro zvýšení 
životnosti

PÉČe o RoStLINyzAHRADNí NŮŽky A NŮŽky NA SILNÉ VětVE

Fiskars PowerGearTM nůžky na silné větve
Nůžky na silné větve PowerGear převodové, háková hlava 
(L) L78

Číslo výrobku 112590 Šířka: 180 mm

Balení: 4 Délka: 692 mm

EA
N *6 411501125903*SAP No: 1000584 Hmotnost: 1060 g

 < Pro střih velmi silných čerstvých větví

 < Horní čepel je vyrobena z vysoce kvalitní kalené uhlíkaté 
oceli

 < Spodní čepel je zakřivena pro optimální dosah

50
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Nůžky na silné větve PowerGear převodové nůžková hlava 
(M) L76

Číslo výrobku 112300 Šířka: 184 mm

Balení: 4 Délka: 557 mm

EA
N *6 411501123008*SAP No: 1001553 Hmotnost: 540 g

 < Nůžková hlava pro přesné stříhání

 < Je možné stříhat špičkami čepelí

28

PÉČe o RoStLINy NŮŽky NA SILNÉ VětVE

Nůžky na silné větve PowerGear převodové, háková hlava 
(M) L74

Číslo výrobku 112290 Šířka: 183 mm

Balení: 4 Délka: 545 mm

EA
N *6 411501122902*SAP No: 1000582 Hmotnost: 550 g

 < Čepel ve tvaru háku pro stříhání čerstvých větví

38

Nůžky na silné větve PowerGear převodové, nůžková 
hlava (S) L72

Číslo výrobku 112200 Šířka: 152 mm

Balení: 4 Délka: 460 mm

EA
N *6 411501122001*SAP No: 1001555 Hmotnost: 470 g

 < Nůžková hlava pro přesné stříhání

 < Je možné stříhat špičkami čepelí

28

Nůžky na silné větve PowerGear převodové, 
jednočepelové (L) L77

Číslo výrobku 112580 Šířka: 257 mm

Balení: 4 Délka: 686 mm

EA
N *6 411501125804*SAP No: 1000583 Hmotnost: 1050 g

 < Spodní doraz z tvrzeného hliníku pro snadné střihání 
suchých tvrdých větví

 < Horní čepel z vysoce kvalitní kalené uhlíkové čepele, díky 
které zůstane čepel dlouho ostrá

50
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Nůžky na silné větve PowerGear převodové 
jednočepelové  (S) L31

Číslo výrobku 112170 Šířka: 180 mm

Balení: 4 Délka: 387 mm

EA
N *6 41150961707*SAP No: 1000581 Hmotnost: 380 g

 < Spodní doraz z materiálu FiberCompTM vhodné pro střih 
suchých tvrdých  větví

35

PÉČe o RoStLINyNŮŽky NA SILNÉ VětVE & NŮŽky NA ŽIVý PLOt

Nůžky na silné větve PowerGear převodové, háková hlava 
(S) L70

Číslo výrobku 112190 Šířka: 152 mm

Balení: 4 Délka: 460 mm

EA
N *6 411501121905*SAP No: 1002104 Hmotnost: 470 g

 < Čepel ve tvaru háku pro stříhání čerstvých větví

38

Nůžky na silné větve PowerGear převodové, 
jednočepelové (S) L71

Číslo výrobku 112180 Šířka: 162 mm

Balení: 4 Délka: 450 mm

EA
N *6 411501121806*SAP No: 1001556 Hmotnost: 470 g

 < Spodní doraz z materiálu FiberCompTM, vhodné pro střih 
suchých tvrdých  větví

38

Nůžky na živý plot se zubovým převodem  hS72 Číslo výrobku 114790 Šířka: 165 mm

Balení: 4 Délka: 570 mm

EA
N *6 411501147905*SAP No: 1000596 Hmotnost: 630 g

 < Ideální pro stříhání živých plotů a keřů

 < Speciální zubový převodový mechanismus postupně 
zvyšuje střižnou sílu při dostřižení až 3 krát

2001

Fiskars PowerGearTM nůžky na živý plot
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Nůžky na silné větve PowerGear Steel (M), dvoučepelové L94 Číslo výrobku 112370 Šířka: 196 mm

Balení: 4 Délka: 652 mm

EA
N *6 41150963733*SAP No: 1001549 Hmotnost: 1120 g

 < Vhodné pro intenzivní stříhání čerstvého dřeva, např. 
zmenšování živých plotů nebo vystřihování křovin

 < Vrchní pohyblivá čepel je vyrobena z vysoce kvalitní 
kalené karbonové oceli

 < Spodní pevná čepel je zakřivená tak, aby zachytila 
slabou i silnou větev

 < Čepel při svém pohybu hladce ustřihne větev a řez je čistý

50

Nůžky na silné větve PowerGear Steel (L), dvoučepelové L98 Číslo výrobku 112470 Šířka: 235 mm

Balení: 4 Délka: 812 mm

EA
N *6 41150964715*SAP No: 1001548 Hmotnost: 1200 g

 < Vhodné pro intenzivní stříhání čerstvého dřeva, např. 
zmenšování živých plotů nebo vystřihování křovin

 < Spodní pevná čepel je zakřivená tak, aby zachytila 
slabou i silnou větev

 < Čepel při svém pohybu hladce ustřihne větev a řez je čistý

55

Nůžky na silné větve PowerGear Steel (L),  jednočepelové L99 Číslo výrobku 112480 Šířka: 266 mm

Balení: 4 Délka: 810 mm

EA
N *6 41150964808*SAP No: 1001547 Hmotnost: 1230 g

 < Vrchní pohyblivá čepel je vyrobena z vysoce kvalitní 
kalené karbonové oceli

 < Pevný doraz z litého hliníku umožňuje snadnější střihání 
tvrdého, suchého dřeva

55

< Vrchní pohyblivá čepel je vyrobena z vysoce kvalitní 
kalené karbonové oceli

< Pevný doraz z litého hliníku umožňuje snadnější střihání 
tvrdého, suchého dřeva

Fiskars PowerGearTM Steel nůžky na silné větve

< Spodní pevná čepel je zakřivená tak, aby zachytila 
slabou i silnou větev

< Čepel při svém pohybu hladce ustřihne větev a řez je čistý

PÉČe o RoStLINy

Fiskars PowerGearTM 

ocelový převod
PowerGear navyšuje uživatelem vynaloženou sílu, hlavně ve středu střihu, 
když je nejvíce potřeba. Hliníkové rukojeti maximalizují přenos síly mezi čepele.
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Fiskars PowerGearTM Steel nůžky na živý plot
Nůžky na živý plot PowerGear Steel s oboustranným 
převodem hS92

Číslo výrobku 114770 Šířka: 176 mm

Balení: 4 Délka: 588 mm

EA
N *6 411501967701*SAP No: 1001563 Hmotnost: 720 g

 < Vhodné pro zastřihávání živých plotů a křovin

 < PowerGearTM mechanismus zvyšuje střižnou sílu ve 
špičkách nůžek a tím usnadňuje stříhání v celé délce 
čepelí

 < Čepele nůžek jsou vyrobené z velmi tvrdé nerez oceli 
(CrMoV) a zůstávají ostré po dlouhou dobu používání

 < Pružné dorazy chrání svaly na rukou

2001

Nůžky na silné větve PowerGear Steel (S), dvoučepelové L90 Číslo výrobku 112250 Šířka: 161 mm

Balení: 4 Délka: 451 mm

EA
N *6 41150962507*SAP No: 1001552 Hmotnost: 540 g

 < Vhodné pro intenzivní stříhání čerstvého dřeva, např. 
zmenšování živých plotů nebo vystřihování křovin

 < Vrchní pohyblivá čepel je vyrobena z velmi tvrdé 
nerez oceli (CrMoV, HRC 60) a zůstane ostrá i po 
dlouhodobém používání

 < Čepel při svém pohybu hladce ustřihne větev a řez je 
čistý

38

PowerGear Steel (S), nůžky na silné větve dvoučepelové L92 Číslo výrobku 112270 Šířka: 193 mm

Balení: 4 Délka: 552 mm

EA
N *6 41150962705*SAP No: 1001551 Hmotnost: 610 g

 < Vhodné pro intenzivní stříhání čerstvého dřeva, např. 
zmenšování živých plotů nebo vystřihování křovin

 < Vrchní pohyblivá čepel je vyrobena z velmi tvrdé 
nerez oceli (CrMoV, HRC 60) a zůstane ostrá i po 
dlouhodobém používání

 < Čepel při svém pohybu hladce ustřihne větev a řez je 
čistý

40

PÉČe o RoStLINyStEEL NŮŽky NA SILNÉ VětVE & StEEL NŮŽky NA ŽIVý PLOt

PowerGear™ Steel (M), nůžky na silné větve 
jednočepelové L93

Číslo výrobku 112380 Šířka: 208 mm

Balení: 4 Délka: 640 mm

EA
N *6 41150963801*SAP No: 1001550 Hmotnost: 1130 g

 < Vrchní pohyblivá čepel je vyrobena z vysoce kvalitní 
kalené karbonové oceli

 < Pevný doraz z litého hliníku umožňuje snadnější střihání 
tvrdého, suchého dřeva

50
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PÉČe o RoStLINy

Fiskars
PowerStepTM
Fiskars PowerStepTM je malá rodina výrobků ze široké nabídky 
zahradního nářadí. Vnitřní mechanismus jak u nůžek na silné větve, 
tak u zahradních nůžek, umožňuje postupné stříhání v 1, 2, nebo 
3 krocích v závislosti na tloušťce větve. Čepele z  karbonové oceli 
potažené nepřilnavou vrstvou stříhají přesně a čistě. 

Fiskars PowerStep™
mechanismus: unikátní vlastnosti

 < Umožňuje stříhat tenké a tlusté větve  s těmi samými nůžkami 
bez kompromisů ve výkonu

 < tenké větve se ustřihnou na jeden stisk – tlustší větve ve 2 až 3 
postupných krocích a tím se sníží potřebná síla na každý stisk

 < Mechanismus automaticky nastaví potřebný počet kroků

 < Postupné kroky jsou prováděny hladce a námaha je zmírněna 
mechanismem
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Nůžky zahradní PowerStep, jednočepelové P83 Číslo výrobku 111670 Šířka: 85 mm

Balení: 4 Délka: 190 mm

EA
N *6 411501116703*SAP No: 1000575 Hmotnost: 140 g

 < Pro stříhání výhonů či větví když je nutné omezit růst 
dřevin

 < Držadla z materiálu FiberCompTM  a neklouzavý povrch 
SoftGripTM  se pohodlně drží

 < Spodní pevný doraz je pro zvýšení pevnosti vyroben z 
materiálu FiberCompTM 

24

Fiskars PowerStep™

2009

Nůžky na silné větve PowerStep, jednočepelové L85 Číslo výrobku 112850 Šířka: 185 mm

Balení: 4 Délka: 570 mm

EA
N *6 411501128508*SAP No: 1000585 Hmotnost: 630 g

 < Pro stříhání výhonů či větví když je nutné omezit růst 
dřevin

 < Držadla z materiálu FiberCompTM jsou velmi lehká a 
pevná

 < Neklouzavý povrch držadel SoftGripTM zvyšuje pohodlí

 < Spodní pevný doraz je vyrobený z materiálu 
FiberCompTM a usnadňuje stříhání tvrdého, suchého 
dřeva

40

2009

Nůžky profesionální
Nůžky zahradní profesionální P90 Číslo výrobku 111960 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 230 mm

EA
N  029629*SAP No: 1001530 Hmotnost: 270 g

 < Vrchní pohyblivá čepel z neobyčejně kvalitní kalené 
karbonové oceli zůstává i po dlouhodobém používání 
ostrá

 < Čepele jsou bočně vyztužené a neoddalují se od sebe 
ani při stříhání silných větví

 < zářez pro stříhání drátů šetří čepele před poškozením

 < Regulovatelný přítlak čepelí se zámkem zajišťuje i po 
dlouhodobém používání přesné stříhání

PÉČe o RoStLINyzAHRADNí NŮŽky A NŮŽky NA SILNÉ VětVE
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PÉČe o RoStLINy

Fiskars
SmartFitTM
Řada Fiskars SmartFit™ je praktickým 
doplňkem ke každému zahradnímu nářadí.  
S teleskopickými nůžkami na živý plot, nůžkami 
na silné větve a víceúčelovými nůžkami Fiskars 
SmartFitTM provedete většinu stříhání dřevin,  
které zamýšlíte na zahradě udělat.

 < Nastavitelná délka držadel zajistí 
optimální dosah

 < Malá hmotnost výrobků, komfortní 
použití

 < Ergonomicky design

 < Optimálně tvarované aby padly do ruky

 < Splní vaše očekávání – víceúčelové použití s 
nastavením rozevření čepelí

 < Jsou vhodné pro malou i velkou ruku

Splní vaše očekávání – víceúčelové použití s 
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Fiskars SmartFit™ nůžky na silné větve teleskopické
Nůžky na silné větve SmartFit, teleskopické L86 Číslo výrobku 112500 Šířka: 249 mm

Balení: 4 Délka: 665 - 915 mm

EA
N *6 411501125002*SAP No: 1013564 Hmotnost: 1280 g

 < Vhodné pro stříhání silných větví ve výškách nebo u 
země

Nůžky na živý plot SmartFit, teleskopické hS86 Číslo výrobku 114800 Šířka: 215 mm

Balení: 4 Délka: 675 - 925 mm

EA
N *6 411501148001*SAP No: 1013565 Hmotnost: 1250 g

 < Vhodné pro zastřihávání živých plotů a křovin ve výškách 
nebo u země

Nůžky zahradní SmartFit,  dvoučepelové P68 Číslo výrobku 111610 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 208 mm

EA
N *6 411501116109*SAP No: 1001424 Hmotnost: 190 g

 < Víceúčelové nůžky se stavitelným rozevřením čepelí

 < Umožňují snadný střih jak tenčích větví, tak i silnějších do 
průměru 24mm

 < Pohodlný zámek ovladatelný jednou rukou zajistí 
bezpečnost  při uložení nůžek a neklouzavá SoftGriptM 
držadla při jejich používání  

24

Fiskars SmartFit™ nůžky zahradní

Fiskars SmartFit™ nůžky na živé ploty teleskopické

PÉČe o RoStLINyNŮŽky zAHRADNí, NŮŽky NA SILNÉ VětVE & NŮŽky NA ŽIVÉ PLOty

 < Nastavitelná délka držadel zajistí 
optimální dosah

 < Malá hmotnost výrobků, komfortní 
použití

 < Ergonomicky design

2014

2014
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 < Držadla jsou vyrobena z materiálu FiberCompTM a 
jsou speciálně navržena pro malé a střední velikosti 
rukou

 < Patentovaný mechanismus PowerLever™ snižuje 
námahu a umožňuje zapojení všech prstů najednou

 < Čepel potažená kluznou vrstvou PtFE pro účinnější 
střih i čištěníNůžky zahradní PowerLever

 < Nůžky lze ovládat jednou nebo oběma rukama. 
Umožňují zahradníkovi dosáhnout dále, aniž by se 
musel nepohodlně natahovat.

 <  tři různé způsoby držení nůžek:
1. Uchopení blízko čepelí pro přesný střih
2. Uchopení na konci držadel pro daleký dosah
3. Uchopení oběma rukama pro zvýšení síly

 < Rovnoběžný pohyb držadel napomáhá ke snížení 
únavy svalů na rukách a umožňuje zahradníkovi 
pohodlně pracovat po dlouhou dobu

 < Čepel potažená kluznou vrstvou PtFE pro účinnější 
střih i čištění

Nůžky zahradní PowerLever, 
dvoučepelové

 < Držadla vyrobená z FiberCompTM jsou extrémně 
lehká a pevná

 < Mechanismus PowerLeverTM umožňuje stříhat 
s vynaložením 2,5x menší síly než u běžných 
mechanismů

 < Robustní pákový převod zaručuje dlouhou 
životnost nůžek a bezproblémové používání Nůžky na živý plot PowerLever

PÉČe o RoStLINy

Fiskars PowerLeverTM

Řada Fiskars PowerLeverTM obsahuje troje zahradní nůžky a jedny nůžky na živé 
ploty. Jsou to úhledné nůžky s velkým výkonem. Lehké tělo nůžek z FiberCompTM je 
doplněno ostrými čepelemi a dvouruční nůžky navíc nabízejí velký dosah a snadné 
střihání v hustých či trnitých křovinách.
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Nůžky zahradní PowerLever s pákovým převodem, 
dvoučepelové P54

Číslo výrobku 111340 Šířka: 66 mm

Balení: 4 Délka: 173 mm

EA
N *6 411501963406*SAP No: 1001531 Hmotnost: 130 g

 < Vhodné pro stříhání čerstvých výhonů a větví

 < Odolné čepele z nerez oceli zůstávají ostré i po 
dlouhodobém používání

20

2002

Nůžky zahradní PowerLever s pákovým převodem, 
jednočepelové P53

Číslo výrobku 111330 Šířka: 67 mm

Balení: 4 Délka: 173 mm

EA
N *6 411501963307*SAP No: 1001532 Hmotnost: 130 g

 < Vhodné pro stříhání výhonů a větví; pro tvrdé, suché 
dřevo

 < Odolné čepele z nerez oceli zůstávají ostré i po 
dlouhodobém používání

 < Pevný doraz je vyroben z materiálu FiberComptM

20

2002

Fiskars PowerLeverTM nůžky zahradní

PÉČe o RoStLINyNŮŽky zAHRADNí, NŮŽky zAHRADNí DVOURUČNí & NŮŽky NA ŽIVÉ PLOty

Fiskars PowerLeverTM nůžky na živý plot
Nůžky na živý plot PowerLever s pákovým převodem hS52 Číslo výrobku 114750 Šířka: 148 mm

Balení: 4 Délka: 544 mm

EA
N *6 411501967503*SAP No: 1001564 Hmotnost: 610 g

 < Pro zastřihávání živých plotů a křovin s nižším 
vynaložením síly

35

2002

Fiskars PowerLeverTM nůžky zahradní dvouruční
Nůžky PowerLever, dvoučepelové (M) P56 Číslo výrobku 111640 Šířka: 115 mm

Balení: 4 Délka: 403 mm

EA
N *6 411501966407*SAP No: 1001537 Hmotnost: 320 g

 < Pro stříhání výhonů či větví když je nutné omezit růst 
dřevin

22

2005
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 < Držadla vyrobená z materiálu 
FiberCompTM se bezpečně drží a jsou 
extrémně lehká a pevná

 < Spodní držadlo ve tvaru oka chrání prsty 
během stříhání

 < Čepele jsou z nerez oceli

PÉČe o RoStLINy

Fingerloop
Řada Fingerloop obsahuje dvoje zahradní a jedny univerzální nůžky a 
je ekonomickým řešením pro řez dřevin a střihání i jiných materiálů bez 
nadměrného úsilí. Držadlo ve tvaru oka využívá sílu všech prstů zatímco 
SoftGripTM povrch poskytuje vysokou úroveň pohodlí během stříhání při 
intenzivní práci v zahradě. 



Nůžky zahradní Fingerloop, jednočepelové  P43 Číslo výrobku 111430 Šířka: 76 mm

Balení: 4 Délka: 188 mm

EA
N *6 411501964304*SAP No: 1001535 Hmotnost: 150 g

 < Vhodné pro zastřihávání výhonků a suchého dřeva

 < Horní držadlo s protiskluzovým povrchem SoftGrip™

 < Pevný doraz je vyrobený z FiberComp™ pro zvýšení 
pevnosti

20

Nůžky zahradní Fingerloop, dvoučepelové  P44 Číslo výrobku 111440 Šířka: 76 mm

Balení: 4 Délka: 201 mm

EA
N *6 411501964403*SAP No: 1001534 Hmotnost: 150 g

 < Vhodné pro stříhání čerstvého dřeva

 < Horní držadlo s protiskluzovým povrchem SoftGrip™

 < Vrchní čepel potažená kluznou vrstvou PtFE usnadňuje 
stříhání i čištění

20

Nůžky univerzální Fingerloop SP45 Číslo výrobku 111450 Šířka: 76 mm

Balení: 4 Délka: 218 mm

EA
N *6 411501964502*SAP No: 1001533 Hmotnost: 160 g

 < Silné čepele pro stříhání tenkých plechů, plastů, hadic, 
drátu apod., 

 < Nejsou určené ke střihání větví

20

Fingerloop

55

PÉČe o RoStLINyFINGERLOOP
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 < Držadla jsou vyrobena z lehkého 
a pevného polypropylénu

< Držadla jsou vyrobena z lehkého 
a pevného polypropylénu

 < Masivní držadla pro 
pohodlné držení

 < Dobře vyvážený design pro 
solidní práci

PÉČe o RoStLINy

Fiskars
SingleStepTM
Řada Fiskars SingleStepTM obsahuje nůžky zahradní, na silné větve 
a na živé ploty. Je to  základní skupina vhodná pro každého, kdo 
začíná pracovat na zahradě. Masivní kompozitní tělo, ostré nerez 
čepele a spolehlivý mechanismus zaručují solidní používání a hladké 
uskutečnění vašeho zahradnického úsilí. 



Nůžky zahradní SingleStep, jednočepelové P25 Číslo výrobku 111250 Šířka: 75 mm

Balení: 4 Délka: 198 mm

EA
N *6 411501112507*SAP No: 1000564 Hmotnost: 180 g

 < Vhodné pro střihání výhonů a suchého  dřeva

 < Vrchní čepel potažená kluznou vrstvou PtFE usnadňuje 
stříhání i čištění

 < Pevný doraz je vyroben z polyamidu

 < Čepele jsou z karbonové oceli

2011
22

Nůžky zahradní SingleStep, dvoučepelové P26 Číslo výrobku 111260 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 208 mm

EA
N *6 411501112606*SAP No: 1000567 Hmotnost: 200 g

 < Vhodné pro střihání mladého, čerstvého dřeva

 < Vrchní čepel potažená kluznou vrstvou PtFE usnadňuje 
stříhání i čištění

 < Čepele jsou z karbonové oceli

2011
22

Fiskars SingleStepTM nůžky zahradní

57

Nůžky univerzální SingleStep SP27 Číslo výrobku 111270 Šířka: 76 mm

Balení: 4 Délka: 210 mm

EA
N *6 411501112705*SAP No: 1000570 Hmotnost: 200 g

 < Silné čepele pro stříhání tenkých plechů, plastů, hadic, 
drátu apod.

 < Nejsou určené ke střihání větví

2011

Nůžky univerzální  SingleStep, dílenské SP28 Číslo výrobku 111280 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 208 mm

EA
N *6 411501112804*SAP No: 1000571 Hmotnost: 200 g

 < Nejsou určené ke stříhání větví

 < Silné čepele pro stříhání tenkých plechů, plastů, hadic, 
drátu apod.

 < Čepele jsou z karbonové oceli

2011

PÉČe o RoStLINyNŮŽky zAHRADNí
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Nůžky zahradní Fiskars SingleStepTM

Nůžky na silné větve Fiskars SingleStepTM

Nůžky na živý plot Fiskars SingleStepTM

FISkARS SINGLEStEP™PÉČe o RoStLINy

58
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PÉČe o RoStLINy

Fiskars SingleStepTM nůžky na silné větve
Nůžky na silné větve SingleStep, dvoučepelové (S) L28 Číslo výrobku 112160 Šířka: 185 mm

Balení: 4 Délka: 495 mm

EA
N *6 411501121608*SAP No: 1001432 Hmotnost: 950 g

 < Pro stříhání silných čerstvých větví, zmenšování živého 
plotu nebo vystřihávání křovin

 < Pro větve do průměru 35mm

 < Čepele jsou vyrobeny z kalené oceli potažené vrstvou 
snižující tření

35

Nůžky na živý plot SingleStep, vlnité ostří hS22 Číslo výrobku 114730 Šířka: 190 mm

Balení: 4 Délka: 580 mm

EA
N *6 411501147301*SAP No: 1001433 Hmotnost: 840 g

 < Vhodné pro zastřihávání živých plotů a křovin

 < komfortní a odolné rukojeti z polypropylenu vyztuženého 
skelnými vlákny

 < Čepele s vlnitým ostřím jsou z kalené oceli potažené 
vrstvou snižující tření

Fiskars SingleStepTM nůžky na živý plot

Nůžky na silné větve SingleStep, dvoučepelové (L) L38 Číslo výrobku 112460 Šířka: 346 mm

Balení: 4 Délka: 816 mm

EA
N *6 411501124609*SAP No: 1001426 Hmotnost: 1170 g

 < Pro stříhání silných čerstvých větví

 < Pro zmenšování živého plotu nebo vystřihávání křovin

 < Pro větve do průměru 40mm

 < Čepele jsou vyrobeny z kalené oceli potažené vrstvou 
snižující tření

40

Nůžky na silné větve SingleStep, jednočepelové (L) L39 Číslo výrobku 112450 Šířka: 346 mm

Balení: 4 Délka: 816 mm

EA
N *6 411501124500*SAP No: 1001430 Hmotnost: 1200 g

 < Pro stříhání suchého a tvrdého dřeva

 < Pro větve do průměru 40mm

 < Vrchní čepel je vyrobena z kalené oceli potažené vrstvou 
snižující tření

 < Pevný doraz je z lehkého tvrzeného hliníku

40

NŮŽky NA SILNÉ VětVE & NŮŽky NA ŽIVý PLOt

59
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Fiskars Quantum™ nůžky zahradní
Nůžky zahradní Quantum, dvoučepelové P100 Číslo výrobku 111970 Šířka: 75 mm

Balení: 4 Délka: 215 mm

EA
N *6 411501119704*SAP No: 1001434 Hmotnost: 280 g

 < Vhodné pro střihání výhonů a větví

 < Mechanismus pro nastavení přítlaku čepelí zabraňuje, 
aby se čepele během stříhání uvolnily a  umožňuje 
uživateli, aby si přítlak nastavil kdykoliv během životnosti 
nůžek

2012

typické pro nůžky na silné větve a nůžky na živý 
plot Quantum

 < Masivní napříč dělená hliníková držadla zajišťují 
lehkost a pevnost

 < truGripTM korek s SoftGripTM vyložením poskytují 
vysoký komfort během práce

 < PowerGearTM mechanismus snižuje čas nutný pro 
stříhání dřevin na polovinu, než je tomu u běžných 
mechanismů 

Řada nářadí Quantum

 < Vysoce kvalitní hliníkové tělo doplněné komfortními 
držadly truGripTM 

 < echnologie truEdgeTM, která zahrnuje precisní 
vybroušení čepelí z kalené oceli a povrch snižující 
tření, zajišťuje čistý a přesný řez

PÉČe o RoStLINy

Fiskars QuantumTM
Fiskars QuantumTM je příkladem přírodní krásy a designu.
Cenou red dot best of the best oceněná řada nůžek dává na      
odiv komfort a styl lehkého, ale pevného hliníkového těla, precisně    
vybroušených čepelí a unikátní korkem vykládaná držadla.
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Nůžky na silné větve Quantum, dvoučepelové (L) L108 Číslo výrobku 112630 Šířka: 255 mm

Balení: 4 Délka: 800 mm

EA
N *6 411501126306*SAP No: 1001435 Hmotnost: 1340 g

 < Háková hlava pro intenzivní stříhání čerstvého dřeva

2012
55

Nůžky na silné větve Quantum, jednočepelové (L) L109 Číslo výrobku 112610 Šířka: 255 mm

Balení: 4 Délka: 800 mm

EA
N *6 411501126108*SAP No: 1001437 Hmotnost: 1360 g

 < Nůžky jsou vhodné pro stříhání suchého a tvrdého dřeva

2012
55

Fiskars Quantum™ nůžky na silné větve

Nůžky na silné větve Quantum, dvoučepelové (M) L104 Číslo výrobku 112330 Šířka: 203 mm

Balení: 4 Délka: 640 mm

EA
N *6 411501123305*SAP No: 1001438 Hmotnost: 1190 g

 < Háková hlava pro intenzivní stříhání čerstvého dřeva

2012

Nůžky na silné větve Quantum, nůžková hlava (S) L102 Číslo výrobku 112240 Šířka: 230 mm

  Balení: 4 Délka: 570 mm

EA
N *6 411501122407*SAP No: 1001436 Hmotnost: 830 g

 < Nůžková hlava pro přesné stříhání

2012

           

Nůžky na živý plot Quantum hS102 Číslo výrobku 114820 Šířka: 170 mm

Balení: 4 Délka: 631 mm

EA
N *6 411501148209*SAP No: 1001449 Hmotnost: 960 g

 < Nůžky jsou vhodné pro zastřihávání živých plotů a křovin

2012

Fiskars Quantum™ nůžky na živý plot

PÉČe o RoStLINyNŮŽky zAHRADNí,NŮŽky NA SILNÉ VětVE & NŮŽky NA ŽIVý PLOt



PÉČe o RoStLINy

Nůžky
Nůžky Fiskars s oranžovými držadly 
představují již více než čtyři desetiletí ikonu 
klasického designu. Naše řada nůžek 
se výborně hodí na různé úpravy rostlin 
vyžadující přesnost a preciznost. 

Čepele z karbonové oceli snadno přestříhnou 
zahradní drátek i větvičky rostlin.

 < Extra tvrdé nerezové čepele

 < Ergonomická držadla jsou navržena tak, 
aby vyhovovala přirozenému pohybu ruky

 < Přes 1.000.000.000 nůžek Fiskars s 
oranžovými držadly bylo celosvětově 
prodáno

62
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Nůžky na květiny S28 Číslo výrobku 111010 Šířka: 75 mm

Balení: 5 Délka: 192 mm

EA
N *6 411501932006*SAP No: 1001544 Hmotnost: 60 g

 < Vhodné na stříhání rostlin a výhonů

 < zoubkovaná spodní čepel zabraňuje květinám či 
rostlinám sjíždět dopředu

  

Nůžky na byliny a květiny
Univerzální nůžky, 24 cm S94 Číslo výrobku 111050 Šířka: 93 mm

Balení: 5 Délka: 248 mm

EA
N *6 411501110503*SAP No: 1001538 Hmotnost: 180 g

 < Na stříhání květin a rostlin

 < Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBt

  

Univerzální nůžky, 21 cm S90 Číslo výrobku 111040 Šířka: 80 mm

Balení: 5 Délka: 212 mm

EA
N *6 411501110404*SAP No: 1001539 Hmotnost: 80 g

 < Na stříhání květin a rostlin

 < Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBt

  

Univerzální nůžky, 18 cm S92 Číslo výrobku 111030 Šířka: 80 mm

Balení: 5 Délka: 185 mm

EA
N *6 411501110305*SAP No: 1000555 Hmotnost: 70 g

 < Na stříhání květin a rostlin

 < Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBt

 < zoubkované čepele pro lepší ovládání

  

PÉČe o RoStLINyNŮŽky
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PÉČe o RoStLINy

Nůžky univerzální
Univerzální zahradní nůžky Fiskars představují víceúčelové nástroje s 
vynikajícím dosahem do korun stromů a hustých keřů. Můžete s nimi 
stříhat ve výškách bez potřeby žebříku nebo naopak těsně u země, aniž 
byste se museli sklánět. Velkou stříhací sílu vyvinete pouhým posunem 
oranžové rukojeti nebo oranžové kuličky, pokud stříháte ve velké výšce. Díky 
nastavitelnému úhlu stříhací hlavy a lehké konstrukci je práce s univerzálními 
zahradními nůžkami Fiskars vždy rychlá, snadná a bezpečná.

 < Dlouhá násada umožňuje dosáhnout na 
těžko přístupné větve z bezpečné polohy 
ve stoje na zemi

 < Unikátní mechanismus PowerReel™ 
umožňuje stříhat s vynaložením 12x menší 
síly než u nůžek s tradičním mechanismem
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Nůžky zahradní univerzální prodloužené UP84 Číslo výrobku 115390 Šířka: 118 mm

Balení: 2 Délka: 2322 mm

EA
N *6 411501963901*SAP No: 1001557 Hmotnost: 1050 g

 < Dosah stříhání přes 4 m

 < Nastavitelná stříhací hlava v rozsahu 230°

 < Nůžky jsou vhodné pro stříhání čerstvého dřeva

 < k nůžkám se může připojit jeden prodlužovací nástavec 
110460

32

Nůžky zahradní univerzální UP82 Číslo výrobku 115360 Šířka: 102 mm

Balení: 4 Délka: 1580 mm
EA

N *6 411501963635*SAP No: 1001558 Hmotnost: 770 g

 < Dosah stříhání až do 3,5 m

 < Nastavitelná stříhací hlava v rozsahu 230°

 < Nůžky jsou vhodné pro stříhání čerstvého dřeva

 < k nůžkám se může připojit jeden prodlužovací nástavec 
110460

32

Universal and Floral Nůžky
Nůžky zahradní univerzální teleskopické UP86 Číslo výrobku 115560 Šířka: 102 mm

Balení: 2 Délka: 2416 mm

EA
N *6 41150965638*SAP No: 1000598 Hmotnost: 1620 g

 < Délku násady lze nastavit v rozsahu 2400-4000 mm

 < Nastavitelná stříhací hlava v rozsahu 230°

 < Nůžky jsou vhodné pro stříhání čerstvého dřeva

 < Jednoduchý uzamykací mechanismus

32
2000

Univerzální nůžky

PÉČe o RoStLINyUNIVERzáLNí NŮŽky

Nůžky zahradní univerzální, jednočepelové UP53 Číslo výrobku 115350 Šířka: 118 mm

Balení: 4 Délka: 1610 mm

EA
N *6 411501963505*SAP No: 1000597 Hmotnost: 740 g

 < Dosah stříhání až do 3,5 m

 < Nastavitelná stříhací hlava v rozsahu 26°

 < Nůžky jsou vhodné pro stříhání suchého a tvrdého dřeva

32
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Pilka prořezávací na větve

Česáček na ovoce

PÉČe o RoStLINy

66
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PÉČe o RoStLINy

Česáček na ovoce UP80 Číslo výrobku 110970 Šířka: 155 mm

Balení: 4 Délka: 290 mm

EA
N *6 411501969705*SAP No: 1001562 Hmotnost: 210 g

 < Lze připojit k typům nůžek 115360, 115390 115560 a 
110460

 < Sáček je z pevné bavlny a rám z FiberComptM

Pilka prořezávací na větve UP80 Číslo výrobku 110950 Šířka: 78 mm

Balení: 4 Délka: 455 mm

EA
N *6 411501096951*SAP No: 1001561 Hmotnost: 220 g

 < Lze připojit k typům nůžek 115360, 115390, 115560 a 
110460

 < Nastavitelný úhel řezu

 < Prostor pro řezání 380mm

10

Nástavec prodlužovací UP80 Číslo výrobku 110460 Šířka: 60 mm

Balení: 4 Délka: 1453 mm

EA
N *6 41150964631*SAP No: 1001560 Hmotnost: 450 g

 < Lze připojit k typům nůžek 115360

 < Prodlužuje dosah stříhání až do výšky 5 m

 < Je vyrobený z hliníku

Příslušenství pro univerzální zahradní nůžky

< Nastavitelný úhel řezu

< Prostor pro řezání 380mm

10

PŘíSLUŠENStVí PRO UNIVERzáLNí zAHRADNí NŮŽky

67
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PÉČe o tRávNíK

Nůžky na trávu
Nůžky na trávu Fiskars jsou ergonomické s unikátními vlastnostmi 
pro co největší komfort při práci. Díky důmyslnému mechanismu 
Servo-System™ nůžky trávu nikdy nežvýkají. Čepele jsou 
vyrobeny z pečlivě zakalené švédské chromové oceli a mají 
dlouhou životnost. 

 < Lehká a pevná držadla z FiberCompTM

 < Účinný mechanismus PowerLever™ 
zvyšuje střižnou sílu

 < Umožňují zahradníkovi pracovat ve 
vzpřímené poloze a tím omezují únavu 
svalů a bolesti zad

Nůžky na trávu Servo-System

 < Mechanismus Servo-System™ zamezuje 
žvýkání trávy mezi čepelemi

 < Palcem ovládaný zámek pro vysokou 
bezpečnost
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Nůžky na trávu S50 Číslo výrobku 111090 Šířka: 70 mm

Balení: 3 Délka: 260 mm

EA
N *6 411501110909*SAP No: 1000557 Hmotnost: 100 g

 < Vhodné střihání pro trávy, tvarování buxusů, tisů a jiných 
podobných rostlin

 < SoftGriptM povrch pro zvýšené pohodlí

 < Nastavitelný přítlak čepelí centrálním šroubem zaručuje 
stále přesné stříhání

Nůžky na trávu Servo-system GS42 Číslo výrobku 113680 Šířka: 42 mm

Balení: 4 Délka: 344 mm

EA
N *6 411501966803*SAP No: 1000589 Hmotnost: 260 g

 < Pro zastřihávání okrajů trávníku

 < Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 360°

2003

Fiskars PowerLever™ nůžky na trávu a živý plot
Nůžky na trávu a  živý plot pákové PowerLever GS53 Číslo výrobku 113710 Šířka: 201 mm

Balení: 4 Délka: 899 mm

EA
N *6 41150967106*SAP No: 1001565 Hmotnost: 1380 g

 < Na stříhání trávy, živých plotů a křovin

 < Stříhají větve až do průměru 10mm, dosah stříhání je až 
2,5 m

 < Sklon natočení stříhací hlavy lze nastavit v rozmezí 270°

2002

Servo-System nůžky na trávu
Nůžky na trávu Servo-System, dlouhé GS46 Číslo výrobku 113690 Šířka: 240 mm

Balení: 4 Délka: 1035 mm

EA
N *6 411501966902*SAP No: 1000590 Hmotnost: 600 g

 < Pro zastřihávání okrajů trávníku

 < Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 360°

2006

PÉČe o tRávNíKNŮŽky NA tRáVU
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PÉČe o tRávNíK

Vytrhávače plevele
Vytrhávač plevele Fiskars je důmyslný vynález, kterým lze snadno odstranit nejen 
všudypřítomné pampelišky. Díky němu odpadá nutnost používat nebezpečné 
chemikálie na hubení plevele a neustále se při pletí sklánět. Čelisti s velkým 
dosahem uchopí kořen ze všech stran a snadno odstraní plevel, aniž by spolu s 
ním odebraly více půdy, než je třeba.

 < Čtyři čelisti z nerez oceli s dlouhým 
dosahem účinně odstraní plevel

 < Uvolňovací systém pomáhá 
vyhodit plevel po vytržení

 < Umožňují zahradníkovi pracovat 
ve vzpřímené poloze a tím omezují 
únavu svalů a bolesti zad

<

<

<

99-119 cm
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Zašlápnout hroty 
kolem plevele

Přitažením přes páku 
jednoduše vytáhnout plevel

vyhazovačem odhodit 
plevel pro odvezení

vytrhávač plevele W52 Číslo výrobku 139910 Šířka: 300 mm

Balení: 4 Délka: 988 mm

EA
N *6 411501969101*SAP No: 1000736 Hmotnost: 917 g

 < Pro odstraňování plevelů bez chemie a námahy

2004

Vytrhávače plevele
vytrhávač plevele, teleskopický W82 Číslo výrobku 139920 Šířka: 300 mm

Balení: 4 Délka: 1000 mm

EA
N *6 411501399205*SAP No: 1000737 Hmotnost: 1700 g

 < Pro odstraňování plevelů bez chemie a námahy

 < teleskopická násada lze nastavit v rozsahu 999-1190 mm

 < Velké držadlo ve tvaru D  je vhodné pro každou     
velikost ruky

PÉČe o tRávNíKVytRHáVAČE PLEVELE

3 000 000 FISKaRS vytRhávaČŮ 
PLeveLe ByLo ceLoSvětově 

PRoDáNo oD RoKU 2004 

1 2 3
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PÉČe o tRávNíK

Fiskars
StaySharpTM
Používáním vřetenové sekačky namísto rotační získáte zdravější, krásně 
zelený trávník díky tomu, že její nože stříhají stébla trávy čistě jako nůžky. tráva 
tak ztrácí méně vláhy a minimalizuje se možnost jejího napadení plísněmi. 
Vřetenová sekačka Fiskars umožňuje sekat trávník ohleduplně k životnímu 
prostředí, zcela bez hluku a vibrací, na rozdíl od sekaček poháněných motorem. 
Je to jeden z nejekologičtějších způsobů sekání trávy.

 < Dlouhodobý provoz sekačky díky 
systému StaySharpTM, který používá 
přesné broušení, kalené ocelové 
čepele a střihání trávy bez kontaktu 
čepelí s lištou

 < Ergonomické, výškově nastavitelné 
držadlo s měkkým povrchem pro 
pohodlné držení

 < Přední vyhazování posekané trávy



vřetenová sekačka StaySharp Max Číslo výrobku 113880 Šířka: 610 mm

Balení: 1 Délka: 1220 mm

EA
N *6 411501138804*SAP No: 1000591 Hmotnost: 23,50 kg

 <  2x větší výkon ve srovnání s běžnými vřetenovými 
sekačkami 

 < 60% snížení námahy při tlačení sekačky proti běžným 
stejným typům

 < Nastavitelná výška sekání v rozmezí 2 cm - 10 cm

 < kompatibilní s košem na trávu StaySharp

CO 2 =  0

Fiskars StaySharp™ vřetenová sekačka

Koš na trávu StaySharp Číslo výrobku 113883 Šířka: 540 mm

Balení: 1 Délka: 550 mm
EA

N *6 411501138835*SAP No: 1000592 Hmotnost: 1900 g

 < Používá se s vřetenovou sekačkou Fiskars 
StaySharp™ Max

 < Efektivní objem zhruba 18 litrů

 < Síťka z polyesteru odolného vůči UV záření a plísním s 
dlouhou životností

Fiskars StaySharp™ příslušenství

73

PÉČe o tRávNíKVŘEtENOVá SEkAČkA & PŘíSLUŠENStVí
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 < Oválná hliníková násada je 
velmi lehká

 < Plastový návlek na násadě 
zlepšuje držení a chrání před 
chladem

 < Otvor pro zavěšení

 < kapkovitý tvar měkkého 
držadla pro pohodlné držení

PÉČe o tRávNíK

Lehké zahradní 
hrábě
tato řada vám nabízí lehké nástroje ke 
kultivaci, úpravě záhonů, hrabání a 
k plnění dalších úkolů.



Lehké hrábě na listí M Číslo výrobku 135560 Šířka: 425 mm

Balení: 4 Délka: 1670 mm

EA
N *5 90556335606*SAP No: 1001582 Hmotnost: 700 g

 < Široké hrábě pro práci na menších plochách a kolem 
stromů

Lehké hrábě na listí L Číslo výrobku 135570 Šířka: 585 mm

Balení: 4 Délka: 1810 mm

EA
N *5 90556335705*SAP No: 1000660 Hmotnost: 800 g

 < Široké hrábě pro práci na velkých plochách

 < Robustní pružné prsty, speciálně navržené, aby se mezi 
nimi nezachycovala tráva

Lehké zahradní hrábě

75

<

<

PÉČe o tRávNíKHRáBě

Nářadí QuikFit Click & Clean je na straně 92-95

Lehké zahradní nářadí pro práci s půdou je na straně 28-31
vŠIMěte SI
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PÉČe o tRávNíK

Fiskars SolidTM
Nářadí Fiskars SolidTM je funkční
 a účinné. Práce s ním vyžaduje
minimální námahu. toto jsou nástroje,
které vás nezklamou.

• trvanlivá konstrukce

• Nářadí pro všechny úkoly

• kvalita Fiskars

 < Lehký nástroj s hliníkovou násadou

 < Trvanlivý plastový nástavec

 < závěsné očko



hrábě univerzální Solid, s násadou Číslo výrobku 135066 Šířka: 410 mm

Balení: 5 Délka: 1640 mm

EA
N *6 411501350664*SAP No: 1003466 Hmotnost: 600 g

 < k hrabání země, trávy, nebo větviček a vynikající k 
přípravě záhonů

 < Lehký nástroj s hliníkovou násadou

 < Horní hrana je na rovnání povrchu záhonů

hrábě na listí Solid M, s násadou Číslo výrobku 135026 Šířka: 415 mm

Balení: 5 Délka: 1700 mm
EA

N *6 411501350268SAP No: 1003464 Hmotnost: 560 g

 < Střední velikost pro práci na menších plochách a kolem 
stromů

 < Robustní pružné prsty, speciálně navržené, aby se mezi 
nimi nezachycovala tráva

 < Lehký nástroj s hliníkovou násadou

hrábě na listí Solid L, s násadou Číslo výrobku 135016 Šířka: 520 mm

Balení: 5 Délka: 1710 mm

EA
N *6 411501350169*SAP No: 1003465 Hmotnost: 580 g

 < Široké hrábě pro práci na velkých plochách

 < Robustní pružné prsty, speciálně navržené, aby se mezi 
nimi nezachycovala tráva

 < Lehký nástroj s hliníkovou násadou

hrábě na listí Solid XL Číslo výrobku 135090 Šířka: 646 mm

Balení: 5 Délka: 1735 mm

EA
N *6 411501350909*SAP No: 1015645 Hmotnost: 800 g

 < Extra široká čepel hrábí (65 cm) rychle shrabe velké 
plochy trávníku

 < Pohodlná práce s novou pevnou násadou z hliníku

 < 27 plochých, tuhých a zakřivených prstů zabraňuje 
podklouznutí hrabanému listí a tím znemožnění hrabání 

Fiskars SolidTM  Hrábě
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PÉČe o tRávNíKHRáBě

NOVINKA
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hrábě na listí XL Fiskars SolidTM hrábě na listí L Fiskars SolidTM

hrábě univerzální Fiskars SolidTM

PÉČe o tRávNíK

78



Násada Solid Číslo výrobku 135001 Šířka: 28 mm

Balení: 10 Délka: 1600 mm

EA
N *6 411501350015*SAP No: 1014913 Hmotnost: 350 g

 < Lehká a pevná násada z hliníku

 < Je určená pro čepel hrábě Solid  135024, 135014 a 
135064 

 < Lze použít jako náhradní násada k hrábím Solid 135016, 
135026 a 135066

hrábě univerzální Solid, čepel Číslo výrobku 135064 Šířka: 410 mm

Balení: 10 Délka: 152 mm

EA
N *6 411501350640*SAP No: 1014917 Hmotnost: 250 g

 < Pro hrabání dlouhé, posekané trávy nebo větviček a také 
pro přípravu záhonů před osázením

 < Pro urovnání povrchu záhonů

 < Určené pro násadu SOLID 135001

 < Jako náhradní díl k hrábím 135066

hrábě na listí Solid M, čepel Číslo výrobku 135024 Šířka: 415 mm

Balení: 10 Délka: 212 mm

EA
N *6 411501350244*SAP No: 1014914 Hmotnost: 196 g

 < Čepel hrábí střední velikosti pro menší plochy, například 
kolem stromů nebo pod keři

 < Masivní prsty dobře pracují na kořenovitém a nerovném 
povrchu

 < Určené pro násadu Solid 135001

 < Jako náhradní díl pro hrábě 136026 

hrábě na listí Solid L, čepel Číslo výrobku 135014 Šířka: 520 mm

Balení: 10 Délka: 228 mm

EA
N *6 411501350145*SAP No: 1014915 Hmotnost: 230 g

 < Široká čepel hrábí pro velké plochy trávníku

 < Masivní pružné prsty se speciální geometrií zabraňují 
větvičkám a listí zachytávat se na čepeli

 < Určené pro násadu Solid 135001

 < Jako náhradní díl pro hrábě 136016 

Fiskars SolidTM  Hrábě nesestavené

79

PÉČe o tRávNíKHRáBě & NáSADA 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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 < Lehké nářadí s hliníkovou 
násadou

 < Pevná pracovní část z plastu

 < Otvor k zavěšení

 < Fiskars PowerCleanTM štětiny 
pro účinné zametání

ÚKLID DVORA A CEST

Fiskars SolidTM
Funkční nářadí Fiskars Solid™ umožňuje práci s minimální 
námahou. zde jsou nástroje, které vás nezklamou.

• Masivní konstrukce

• Víceúčelové nářadí

• kvalita Fiskars



Uchopovač Solid Číslo výrobku 148522 Šířka: 240 mm

Balení: 5 Délka: 870 mm

EA
N *6 411501485229*SAP No: 1015681 Hmotnost: 400 g

 < Snadno ve stoje uchopíte odpadky

 < Gumová zakončení snadno uchopí papír, listy, větvičky a 
další materiál

 < Ocelová násada 

Lopata Solid do auta, hliníková Číslo výrobku 142081 Šířka: 255 mm

Balení: 4 Délka: 690 mm

EA
N *6 411501420817*SAP No: 1014820 Hmotnost: 800 g

 < Víceúčelová skladná lopata

 < Ocelová násada, hliníková čepel

 < Lehce se přenáší

Koště víceúčelové Solid Číslo výrobku 135541 Šířka: 380 mm

Balení: 4 Délka: 1590 mm

EA
N *6 411501355416SAP No: 1003467 Hmotnost: 680 g

 < Víceúčelové koště Solid na čištění dlažby, teras a dvorů

 < Pracovní část je zkombinována z tuhých a měkkých 
štětin pro zvýšení účinnosti 

81

ÚKLID DVORA A CESTkOŠtě, LOPAtA & UCHOPOVAČ

Fiskars SolidTM  koště

Fiskars SolidTM  lopatka do auta

Fiskars SolidTM  uchopovač
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 < Hliníková násada s příjemným plastovým 
potahem

 < Ergonomicky navržené držadlo

 < zesílená pracovní část z polypropylenu

 < Nově navržená patentovaná lišta

< Hliníková násada s příjemným plastovým 
potahem

< Ergonomicky navržené držadlo

< zesílená pracovní část z polypropylenu

< Nově navržená patentovaná lišta

ÚKLID DVORA A CEST

Nářadí na sníh
Fiskars nabízí široký výběr nářadí na sníh včetně shrnovačů, 
lopat a hrabel jak pro domácí, tak i profesionální užití. Řada 
Fiskars SnowXpert™ má elegantní oranžové držadlo a 
patentovanou lištu, která vydrží třikrát déle, než tradiční lišty. 

Nářadí Fiskars SnowXpertTM je vybaveno novou 
patentovanou lištou s vloženým ocelovým drátem, 
která má trojnásobnou životnost proti tradičním 
lištám, které pruží a opotřebovávají se. 
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Fiskars SnowXpert™ nářadí na sníh
Lopata na sníh SnowXpert Číslo výrobku 141001 Šířka: 350 mm

Balení: 3 Délka: 1310 mm

EA
N *6 411501410016*SAP No: 1003468 Hmotnost: 1400 g

 < zesílená polypropylenová pracovní část

 < Pro úklid sněhu z malých ploch jako je veranda nebo 
kolem auta

hrablo SnowXpert Číslo výrobku 143001 Šířka: 533 mm

Balení: 3 Délka: 1520 mm

EA
N *6 411501430014*SAP No: 1003469 Hmotnost: 1600 g

 < zesílená polypropylenová pracovní část

 < Pro úklid sněhu na přístupových cestách a vstupu do 
domu

hrablo RoLLeR SnowXpert Číslo výrobku 143011 Šířka: 533 mm

Balení: 2 Délka: 1759 mm

EA
N *6 411501430113*SAP No: 1003471 Hmotnost: 1700 g

 < Nejvhodnější pro vrstvu sněhu do 10 cm

 < zesílená polypropylenová pracovní část, roluje vlhký sníh 
před sebou

Shrnovač na sníh SnowXpert Číslo výrobku 143021 Šířka: 720 mm

Balení: 6 Délka: 1495 mm

EA
N *6 411501430212*SAP No: 1003470 Hmotnost: 4050 g

 < Lehký shrnovač na úklid větších ploch

 < Dlouhé držadlo z ocelové trubky

 < Pracovní část vyrobena ve stříkacím lisu pro větší stabilitu 
a nízkou hmotnost

Balení: 3

SAP No: 

SAP No: 1003471

ÚKLID DVORA A CESTNáŘADí NA SNíH
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Shrnovač na sníh, lehký Číslo výrobku 143060 Šířka: 532 mm

Balení: 3 Délka: 1622 mm

EA
N *5 905568800435*SAP No: 1001636 Hmotnost: 1700 g

 < Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem

 < Ergonomicky tvarované držadlo

 < Pracovní část z tvrzeného hliníku

Shrnovač na sníh lehký profesionální Číslo výrobku 143080 Šířka: 600 mm

Balení: 2 Délka: 1480 mm

EA
N  493015*SAP No: 1001635 Hmotnost: 1800 g

 < Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem

 < Ergonomicky tvarované držadlo

 < Pracovní část z tvrzeného hliníku

ÚKLID DVORA A CEST NáŘADí NA SNíH

SAP No: 1001636

SAP No: 1001635

Shrnovače na sníh
Shrnovač na sníh, profesionální Číslo výrobku 143040 Šířka: 830 mm

Balení: 6 Délka: 1480 mm

EA
N *6 41150237956*SAP No: 1001631 Hmotnost: 7000 g

 < Ocelové držadlo z  ocelové trubky

 < tuhá pozinkovaná ocelová lišta

 < Bezpečnostní odrazky po stranách 

SAP No: 1001631

Shrnovač na sníh, skládací Číslo výrobku 143050 Šířka: 749 mm

Balení: 6 Délka: 1400 mm

EA
N *6 41150237857*SAP No: 1001632 Hmotnost: 4000 g

 < Díky dlouhému držadlu se shrnovač používá velice lehce

 < Skládací držadlo umožňuje snadnou přepravu a 
skladování

 < tuhá pozinkovaná ocelová lišta

SAP No: 1001632
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Rýč skládací “aRMy” Číslo výrobku 131320 Šířka: 153 mm

Balení: 4 Délka: 249 - 590 mm

EA
N *6 41150275019*SAP No: 1000621 Hmotnost: 1016 g

 < Skládací rýč, který lze použít jako rýč nebo motyku. Je 
praktický pro kempink, sport apod.

 < Šité pouzdro pro bezpečné skladování a ochranu

 < Odolný rýč vyrobený z kalené bórové oceli, tvrzeného 
hliníku a plastu

Škrabka na led Číslo výrobku 140000 Šířka: 175 mm

Balení: 6 Délka: 1475 mm

EA
N *6 41150239905*SAP No: 1001140 Hmotnost: 1400 g

 < Lakovaná čepel z kalené bórové  oceli

 < Dřevěná násada

 < zvláště vhodná na odstraňování ledu 

Lehká lopata do auta Číslo výrobku 141020 Šířka: 255 mm

Balení: 3 Délka: 715 mm

EA
N  310004*SAP No: 1000740 Hmotnost: 750 g

 < Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem

 < Ergonomické držadlo

 < tvrzená hliníková čepel

Lopata na sníh a obilí Číslo výrobku 142000 Šířka: 310 mm

Balení: 6 Délka: 1268 mm

EA
N *6 41150235280*SAP No: 1001637 Hmotnost: 1400 g

 < Pracovní část je z tvrzeného hliníku

 < Násada z březového dřeva

 < Polypropylenové držadlo

Lopata na sníh a obilí, tvrzená Číslo výrobku 142010 Šířka: 310 mm

Balení: 4 Délka: 1161 mm

EA
N *6 41150235501*SAP No: 1001638 Hmotnost: 2000 g

 < Pracovní část z tvrzeného hliníku

 < Násada z březového dřeva

 < Držadlo z polypropylenu

Lopaty, rýč a škrabka na led

NáŘADí NA SNíH ÚKLID DVORA A CEST

Lopatka do auta a na zahradu Číslo výrobku 131520 Šířka: 207 mm

Balení: 6 Délka: 700 mm

EA
N *6 41150270007*SAP No: 1001574 Hmotnost: 479 g

 < Lehká lopatka pro kempování a na zahradu

 < Plave na vodě

 < trvanlivá hliníková čepel

 < Osmiúhelníková plastová násada pro dobré držení

 < Plastová násada (PP) je velmi odolná i při nízkých 
teplotách
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FISKaRS QUIKFItTM

Fiskars QuikFitTM
Fiskars QuikFit™ je sortiment zahradního nářadí s vyměnitelnými hlavicemi 
a rukojeťmi, určený pro rozličné zahradnické úkony. Fiskars QuikFit™ 
nabízí bezpečné a inteligentní řešení zejména tam, kde potřebujete větší 
dosah, umožňuje efektivní čištění trávníku a dvora a nabízí chytré řešení 
pro kultivační práce.

Řada click & Reach str. 88 - 91 Řada click & clean str. 92 - 95 Řada click & Grow str. 96 - 100
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FISkARS QUIkFItTM

Se systémem Fiskars QuikFit™  udržíte zahradu v dokonalém stavu 
bez většího úsilí a s menšími nároky na skladování.

Fiskars QuikFit™, vítěz ocenění ‘Red Dot Award : Product 
Design 2010’, je unikátní automatický dvojitý zámykací 
systém, který vám umožní snadné upevnění nástrojů.
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cLIcK & Reach

Fiskars QuikFitTM

Snadný a bezpečný dosah
V řadě Click&Reach nabízí systém QuikFit™ jednoduchá    
řešení pro úkony v místech, kam je těžké se dostat, přičemž    
věnuje náležitou pozornost bezpečnosti. zapomeňte na     
žebříky při řezání vysokých větví nebo čištění okapů – nechte    
QuikFit™, aby udělal svou práci ze země.

Dvojitý zámek pro 
maximální bezpečnost

 < Dosah až 6 metrů

 < Přídavný zámek zvyšuje bezpečnost

 < Lehké a odolné nástavce a násady



trháček QuikFit na ovoce Číslo výrobku 136950 Šířka: 168 mm

Doporučená násada: Násada teleskopická L, Násada teleskopická M 
a násada L

Balení: 6 Délka: 320 mm

EA
N *5 905568369505*

SAP No: 1000693 Hmotnost: 250 g

 < zužující se zuby ve tvaru písmene V pro snadné 
uchopení a utržení ovoce

 < Odnímatelný bavlněný sáček

 < konstrukce z materiálu FiberComp™ pro vysokou 
trvanlivost

Pila QuikFit zahnutá Číslo výrobku 136527 Šířka: 70 mm

Doporučená násada: Násada teleskopická L a násada teleskopická M Balení: 6 Délka: 560 mm

EA
N *5 905568365279*SAP No: 1000691 Hmotnost: 390 g

 < Pila pro řez tahem

 < k řezání vysokých větví po nasazení na teleskopickou 
násadu 136032

 < Doraz na začátku a na konci pily usnadňuje práci, pila 
nevyjede z řezu

 < Objímka a zámek z materiálu FiberComp™

 < kalený pilový list, délka 360 mm

Univerzální nůžky QuikFit Číslo výrobku 136525 Šířka: 110 mm

Doporučená násada: Násada teleskopická L a násada teleskopická M Balení: 6 Délka: 400 mm

EA
N *6 411501365255*SAP No: 1001410 Hmotnost: 480 g

 < zvýšená střižná síla díky mechanismu  PowerReeltM

 < Páka a kladka zvyšují střižnou sílu až 12x v porovnání se 
standardním mechanismem

 < Úhel střihací hlavy lze nastavit do druhé polohy  26°, aniž 
byste museli nůžky sundat

 < Držení oběma rukama zvyšuje stabilitu 

 < <<Žádné vnější lanka na střihací hlavě 

12x
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cLIcK & ReachFISkARS QUIkFItTM

Fiskars QuikFitTM Click & Reach 

Čistič okapů, QuikFit Číslo výrobku 135542 Šířka: 45 mm

Doporučená násada: Násada teleskopická L a násada teleskopická M Balení: 6 Délka: 310 mm

EA
N *5 905568355423*SAP No: 1001414 Hmotnost: 330 g

 < kombinace kartáče a škrabky umožňuje perfektní 
vyčištění okapů

 < Stavitelný úhel dovoluje práci v optimální poloze 
bezpečně ze země
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Univerzální nůžky Fiskars QuikFit™

Čistič okapů Fiskars QuikFitTM

cLIcK & Reach FISkARS QUIkFItTM

90



tELESkOPICkÉ NáSADy

Násada QuikFit teleskopická L Číslo výrobku 136032 Šířka: 90 mm

Balení: 4 Délka: 2280 - 4000 mm

EA
N *5 905568360328*SAP No: 1000665 Hmotnost: 1600 g

 < Speciálně navržená pro dosažení do výšek až 6 m

 < Dvojitý zámek pro bezpečné použití

 < Lehká - materiál hliník, povrch tmavošedý

Násada QuikFit  teleskopická M Číslo výrobku 136042 Šířka: 65 mm

Balení: 6 Délka: 1400 - 2400 mm

EA
N *5 905568360427*SAP No: 1000666 Hmotnost: 1000 g

 < Navržená pro práce ve výšce až 4 m

 < Dvojitý zamykací systém pro maximální bezpečnost

 < z lehkého hliníku

 < Snadno se skladuje a přenáší

cLIcK & Reach

91

teleskopické násady Fiskars QuikFitTM
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cLIcK & cLeaN

Fiskars QuikFitTM

Snadné a efektivní čištění

 < Pečlivě konstruované hrábě na listí pro snadnou 
a dokonalou péči o trávník

 < Vysoce kvalitní a lehké koště FiberComp™ pro 
účinné zametání různých povrchů

 < Jednoduše ovladatelný automatický zámek

 < Lehké rukojeti ve 3 velikostech

 < Široká nabídka nářadí, které může být 
skladováno s minimálními nároky na prostor

   V řadě Click&Clean nabízí systém QuikFit™ Fiskars
     jednoduchá řešení pro čištění vašeho trávníku a                           
   dvora, se zvláštním zřetelem na funkčnost a úspornost     
  při skladování. Díky unikátnímu a inteligentnímu    
designu Vám hrábě a košťata z řady QuikFit™ umožní    
   provádět úklid na zahradě s minimálním úsilím a  
        zároveň zůstane váš zahradní přístřešek úhledný a  
          bez nepořádku
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cLIcK & cLeaNFISkARS QUIkFItTM

hrábě QuikFit na listí, kovové  Číslo výrobku 135201 Šířka: 430 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 470 mm

EA
N 6411501352019*SAP No: 1000644 Hmotnost: 445 g

 < k vyhrabání mechu a trávy z trávníku po sekání

 < 20 pružných prstů

Fiskars QuikFitTM Click & Clean
hrábě QuikFit  na listí L Číslo výrobku 135013 Šířka: 520 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 320 mm

EA
N *6 411501350138*SAP No: 1000642 Hmotnost: 290 g

 < Široké hrábě na účinné hrabání spadlého listí a

 < posekané trávy

 < Snadná a pohodlná práce

 < 25 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBt ,

 < které vydrží ohýbání

hrábě QuikFit široké Číslo výrobku 135514 Šířka: 580 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 2 Délka: 175 mm

EA
N *5 905568540331*SAP No: 1000656 Hmotnost: 1017 g

 < Široké hrábě k hrabání větších ploch

 < kalená ocel

Násada L

hrábě QuikFit provzdušňovací  Číslo výrobku 135513 Šířka: 365 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 2 Délka: 270 mm

EA
N *5 905568540324*SAP No: 1000655 Hmotnost: 961 g

 < k odstranění mechu a uschlé trávy z trávníku

 < kalená ocel



94

Koště QuikFit univerzální Číslo výrobku 135532 Šířka: 260 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 185 mm

EA
N *5 905568355324*SAP No: 1001417 Hmotnost: 340 g

 < Víceúčelové koště 

 < Speciální pracovní část  PowerClean™ kombinuje 
měkké a tuhé štětiny pro účinné zametání

Nůž QuikFit na okraje trávníků Číslo výrobku 136526 Šířka: 195 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 260 mm

EA
N *5 905568540454*SAP No: 1000690 Hmotnost: 398 g

 < k odkrojení přerostlého okraje trávníku

 < Do tvrdé půdy se zarazí stoupnutím na horní část

 < Čepel z bórové oceli s plochým horním okrajem

hrábě QuikFit úzké Číslo výrobku 135552 Šířka: 124 mm

Doporučená násada: Násada M nebo S Balení: 6 Délka: 384 mm

EA
N *6 411501355522*SAP No: 1001412 Hmotnost: 210 g

 < trvanlivá objímka  FiberComptM a 7 ocelových prstů

 < Ideální šířka 13 cm pro hrabání mezi rostlinami

cLIcK & cLeaN FISkARS QUIkFItTM

hrábě QuikFit na listí S Číslo výrobku 135551 Šířka: 220 mm

Doporučená násada: Násada M Balení: 6 Délka: 320 mm

EA
N *6 411501355515*SAP No: 1000659 Hmotnost: 170 g

 < Praktické úzké hrábě k hrabání mezi úzkými záhony

 < Vyžadují menší sílu

 < 11 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBt , které 
vydrží ohýbání

Koště QuikFit na terasy Číslo výrobku 135533 Šířka: 380 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 185 mm

EA
N *5 905568355331*SAP No: 1001416 Hmotnost: 370 g

 < k zametání hladkých povrchů, jako jsou terasy, palubky 
a leštěné betonové podlahy

 < Široká pracovní část a měkké štětiny umožňují rychlé a 
účinné zametání
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cLIcK & cLeaNFISkARS QUIkFItTM

hrablo QuikFit na sníh Číslo výrobku 143210 Šířka: 360 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 2 Délka: 320 mm

EA
N *6 411501432100*SAP No: 1000743 Hmotnost: 470 g

 < Ideální pro shrnování sněhu z teras a menších dvorků

 < Pracovní část z PP plastu s hliníkovou lištou

Smeták QuikFit Číslo výrobku 135534 Šířka: 260 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 290 mm

EA
N *5 905568355348*SAP No: 1001415 Hmotnost: 375 g

 < Moderní verze tradičního koštěte

 < Robustní konstrukce a dlouhé štětiny jsou vhodné pro 
zametání hrubších nečistot

Kartáč QuikFit na spáry Číslo výrobku 135522 Šířka: 152 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 185 mm

EA
N *5 905568355225*SAP No: 1000657 Hmotnost: 160 g

 < Na odstraňování mechu a plevele mezi dlaždicemi

 < Ocelové štětiny

 < Lehká odolná konstrukce z materiálu FiberComp™

Nůž QuikFit na spáry Číslo výrobku 136521 Šířka: 70 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 250 mm

EA
N *5 905568540393*SAP No: 1000687 Hmotnost: 136 g

 < Ideální nástroj na čištění spár mezi dlaždicemi od mechu 
a plevelu

 < Čepel z kalené bórové oceli

Pila QuikFit prořezávací přímá Číslo výrobku 136528 Šířka: 50 mm

Doporučená násada: Násada S a M Balení: 6 Délka: 620 mm

EA
N *5 905568365286*SAP No: 1000692 Hmotnost: 200 g

 < Pro různé práce na zahradě

 < Speciálně navržena pro použití s násadou 30 cm 
136012

 < Objímka a zámek z FiberComptM, čepel z kalené oceli 
345 mm dlouhá
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cLIcK & GRoW

Fiskars QuikFitTM

Snadná a fl exibilní kultivace

 < Jednoduše ovladatelný automatický zámek

 < Vysoce kvalitní kalená ocel

 < Lehké rukojeti ve třech velikostech

 < Široká nabídka nářadí, které může být 
skladováno s minimálními nároky na prostor

V řadě Click&Grow nabízí systém QuikFit™ 
Fiskars jednoduchá a fl exibilní řešení 
pro pěstování zeleniny a květin na vaší 
zahradě, chalupě, nebo městské zahrádce. 
Jedinečný, prostorově úsporný systém,  
ve kterém může být jedna rukojeť  
použita pro několik nářaďových  
nástavců, činí přepravu a skladování 
snadným.
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cLIcK & GRoWFISkARS QUIkFItTM

hrábě QuikFit úzké Číslo výrobku 135501 Šířka: 245 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 225 mm

EA
N *5 905568540355*SAP No: 1000651 Hmotnost: 233 g

 < Unikátní tvar dovoluje hrabat mezi rostlinami a keři bez 
jejich poškození

 < Ideální na malé záhony

 < 10 zubů z kalené bórové oceli

hrábě QuikFit univerzální Číslo výrobku 135051 Šířka: 410 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 152 mm

EA
N *6 411501350510*SAP No: 1000643 Hmotnost: 260 g

 < Na hrabání trávy, plevele, mechu a na zpracování půdy

 < Vhodné k přípravě záhonů pro setí

 < 12 zubů z pevného kompozitního materiálu 
FiberComp™

 < Hrana pro rovnání povrchu záhonů

Fiskars QuikFitTM Click & Grow
hrábě QuikFit, 14 hrotů Číslo výrobku 135511 Šířka: 360 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 205 mm

EA
N *5 905568540300*SAP No: 1000653 Hmotnost: 428 g

 < Na hrabání a vyrovnávání záhonů

 < 14 hrotů z kalené oceli

hrábě QuikFit, 16 hrotů Číslo výrobku 135512 Šířka: 400 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 205 mm

EA
N *5 905568540317*SAP No: 1000654 Hmotnost: 493 g

 < Na hrabání a vyrovnávání větších záhonů

 < 16 hrotů z kalené karbonové oceli
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Škrabka QuikFit na plevel Číslo výrobku 139970 Šířka: 155 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 250 mm

EA
N *5 905568540409*SAP No: 1000738       Hmotnost: 358 g

 < k odstranění plevelů a narušení povrchu půdy pohybem 
tam a zpět

 < Pracovní část z bórové oceli

98

Kultivátor QuikFit  Číslo výrobku 136511 Šířka: 125 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 305 mm

EA
N *5 905568540423*SAP No: 1000680 Hmotnost: 417 g

 < ke kultivaci a provzdušnění půdy

 < Vhodné pro přípravu záhonů

 < Hroty z kalené karbonové oceli

Kultivátor QuikFit s motyčkou Číslo výrobku 136512 Šířka: 125 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 305 mm

EA
N *5 905568540416*SAP No: 1000681 Hmotnost: 507 g

 < Dvojitý nástroj ke kultivaci a provzdušnění půdy

 < Vhodné pro přípravu záhonů

 < Hroty a motyčka z kalené karbonové oceli

Kultivátor QuikFit Číslo výrobku 136517 Šířka: 100 mm

Doporučená násada: Násada L a M Balení: 6 Délka: 330 mm

EA
N *5 905568365170*SAP No: 1000685 Hmotnost: 340 g

 < ke kultivaci a provzdušnění záhonů

 < Pracovní část z kalené karbonové oceli

PRUNER FISkARS QUIkFItTMcLIcK & GRoW

Motyčka QuikFit Číslo výrobku 136503 Šířka: 185 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 250 mm

EA
N *5 905568540379*SAP No: 1000677 Hmotnost: 254 g

 < Účinný nástroj k odstranění plevelu mezi řádky

 < Pracovní část z nerez oceli
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cLIcK & GRoWFISkARS QUIkFItTM

Škrabka QuikFit na čištění spár, dvoustranná Číslo výrobku 137562 Šířka: 53 mm

Doporučená násada: Násada S a M Balení: 6 Délka: 187 mm

EA
N *5 905568375629*SAP No: 1000734 Hmotnost: 220 g

 < Víceúčelové použití k čištění dlaždic od mechu a plevelů

 < ke kultivaci záhonů

 < Čepel z bórové oceli

holandská motyčka QuikFit Číslo výrobku 136502 Šířka: 125 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 295 mm

EA
N *5 905568540362*SAP No: 1000676 Hmotnost: 241 g

 < Ostrá hrana na odstranění plevelů, tvarování řádků před 
setím, nebo k odstraňování mechu

 < kalená pracovní část z bórové oceli

Motyčka QuikFit se 3 hranami Číslo výrobku 136513 Šířka: 130 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 6 Délka: 315 mm

EA
N *5 905568540430*SAP No: 1000682 Hmotnost: 241 g

 < Pro práci v úzkých místech

 < Naostření ze tří stran dovoluje použití v různých úhlech

 < Pracovní část z kalené bórové oceli

Kultivátor QuikFit, zahnutý Číslo výrobku 136515 Šířka: 90 mm

Doporučená násada: Násada S a M Balení: 6 Délka: 305 mm

EA
N *5 905568365156*SAP No: 1000683 Hmotnost: 235 g

 < k šetrnému kypření půdy kolem rostlin pro snazší hnojení

 < karbonová ocel

Provzdušňovač trávníku QuikFit Číslo výrobku 136524 Šířka: 205 mm

Doporučená násada: Násada L Balení: 2 Délka: 305 mm

EA
N *6 411501365248*SAP No: 1000689 Hmotnost: 512 g

 < k provzdušňování menších trávníků s horším přístupem

 < Umožňuje lepší přívod živin, vody a vzduchu ke kořenům 
trávy

 < Pracovní část z kalené oceli
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vypichovák plevele QuikFit Číslo výrobku 137522 Šířka: 35 mm

Doporučená násada: Násada S a M Balení: 6 Délka: 328 mm

EA
N *5 905568375223*SAP No: 1000731 Hmotnost: 225 g

 < k odstranění plevelů jako pampelišek a bodláků

 < Vhodné pro úzká místa

 < Bórová ocel

Lopatka QuikFit Číslo výrobku 137512 Šířka: 73 mm

Doporučená násada: Násada S a M Balení: 6 Délka: 318 mm

EA
N *5 905568375124*SAP No: 1000730 Hmotnost: 260 g

 < k sázení a přesazování

 < Bórová ocel

vidle QuikFit malé Číslo výrobku 137552 Šířka: 77 mm

Doporučená násada: Násada S a M Balení: 6 Délka: 273 mm

EA
N *5 905568375520*SAP No: 1000733 Hmotnost: 215 g

 < k přesazování, kultivaci a odstraňování plevelů

 < Bórová ocel
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FISkARS QUIkFItTMcLIcK & GRoW

Motyčka QuikFit dvoustranná Číslo výrobku 137572 Šířka: 53 mm

Doporučená násada: Násada S a M Balení: 6 Délka: 187 mm

EA
N *5 905568375728*SAP No: 1000735 Hmotnost: 205 g

 < Dvě funkce

 < k okopávání rostlin, k provzdušňování půdy a 
odstraněné plevelů

 < Čepele z bórové oceli
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cLIcK & cLeaN / cLIcK & GRoWNáSADA

Násada QuikFit Graphite L Číslo výrobku 136001 Šířka: 35 mm

Balení: 6 Délka: 1560 mm

EA
N *5 905568540461*SAP No: 1000661 Hmotnost: 475 g

 < Násada z tvrzeného hliníku s měkkým plastovým 
potahem SoftGrip™ v místě uchopení pro maximální 
pohodlí

 < Násada k mnoha nástavcům QuikFit

 < Unikátní zámek umožňuje výměnu nástavce během 
několika vteřin

 < závěsný otvor ke snadnému skladování

Násada QuikFit M Číslo výrobku 136022 Šířka: 30 mm

Balení: 6 Délka: 845 mm

EA
N *5 905568360229*SAP No: 1000664 Hmotnost: 290 g

 < Násada z tvrzeného hliníku s měkkým plastovým 
zakončením

 < kapkovitý tvar násady a patentovaný mechanismus na 
rychlé připojení nástavců

 < závěsný otvor ke snadnému skladování

Násada QuikFit S Číslo výrobku 136012 Šířka: 32 mm

Balení: 6 Délka: 234 mm
EA

N *5 905568360120*SAP No: 1000663 Hmotnost: 95 g

 < Násada z tvrzeného hliníku potažená příjemným 
měkkým plastem

 < Patentovaný mechanismus na rychlé připojení nástavců

 < závěsná smyčka ke snadnému skladování

Univerzální adaptér QuikFit Číslo výrobku 130000 Šířka: 30 mm

Balení: 6 Délka: 171 mm

EA
N *6 411501300003*SAP No: 1000617 Hmotnost: 71 g

 < Univerzální adaptér pro připojení nástavců od jiných 
výrobců

 < Lehký pevný kompozit FiberComp™

 Násada QuikFitTM

Adaptér QuikFitTM

Nástavec od 
jiného výrobce

Nástavec od 
jiného výrobce

Fiskars QuikFitTM násady a adaptér
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PRáce S PŮDoU & PÉČe o RoStLINy

Fiskars 
Drobné nářadí Fiskars má ergonomický tvar pro 
pohodlné sázení, kultivaci, pletí a setí. 
Má zaoblené hrany, což minimalizuje 
poškození půdy a kořenů.

 < Použití FiberComp™ činí nástroje extrémně 
lehkými, pevnými a odolnými proti rzi

 < Čepel / hroty mohou být nabroušeny

 < závěsný otvor pro snadné skladování



Motyčka Inspiration Lucy Číslo výrobku 137135 Šířka: 199 mm

Balení: 4 Délka: 322 mm

EA
N *6 411501371355*SAP No: 1003696 Hmotnost: 168 g

 < Ideální pro sázení a pletí

Motyčka Inspiration Ruby Číslo výrobku 137134 Šířka: 199 mm

Balení: 4 Délka: 322 mm

EA
N *6 411501371348*SAP No: 1003671 Hmotnost: 168 g

 < Ideální pro sázení a pletí

Kultivátor Inspiration Lucy Číslo výrobku 137133 Šířka: 76 mm

Balení: 4 Délka: 276 mm

EA
N *6 411501371331*SAP No: 1003670 Hmotnost: 89 g

 < Ideální pro provzdušnění a kypření půdy

Kultivátor Inspiration Ruby Číslo výrobku 137132 Šířka: 76 mm

Balení: 4 Délka: 276 mm

EA
N *6 411501371324*SAP No: 1003668 Hmotnost: 89 g

 < Ideální pro provzdušnění a kypření půdy

Lopatka Inspiration Lucy Číslo výrobku 137131 Šířka: 83 mm

Balení: 4 Délka: 291 mm

EA
N *6 411501371317*SAP No: 1003667 Hmotnost: 96 g

 < Ideální pro sázení a přesazování 

Lopatka Inspiration Ruby Číslo výrobku 137130 Šířka: 83 mm

Balení: 4 Délka: 291 mm

EA
N *6 411501371300*SAP No: 1003665       Hmotnost: 96 g

 < Ideální pro sázení a přesazování 
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PRáce S PŮDoUDROBNÉ NáŘADí

Drobné nářadí Fiskars inspirationTM

Balení:

SAP No: 

Balení:

SAP No: 
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 < Masivní držadla pro pohodlné držení
 < Dobře vyvážený design pro solidní práci
 < Nepřilnavý potah PtFE vrchní čepele snižuje tření a 
usnadňuje stříhání i čištění

Nářadí 
Inspiration v módní 

modré barvě

Nářadí 
Inspiration v módní 

fi alové barvě



PÉČe o RoStLINyPRUNERS & CUt AND HOLD SNIPS

Nůžky zahradní Inspiration Lucy dvoučepelové P26 Číslo výrobku 111257 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 208 mm

EA
N *6 411501112576*SAP No: 1003664       Hmotnost: 200 g

 < Ideální pro stříhání mladého a čerstvého dřeva

 < Čepele z karbonové oceli

22

Nůžky zahradní Inspiration Ruby, dvoučepelové P26 Číslo výrobku 111256 Šířka: 70 mm

Balení: 4 Délka: 208 mm

EA
N *6 411501112569*SAP No: 1003657       Hmotnost: 200 g

 < Ideální pro stříhání mladého a čerstvého dřeva

 < Čepele z karbonové oceli

22

zahradní nůžky Fiskars inspirationTM

Nůžky na růže a květiny Inspiration Ruby S10 Číslo výrobku 111161 Šířka: 86 mm

Balení: 5 Délka: 143 mm

EA
N *6 411501111616*SAP No: 1003697       Hmotnost: 58 g

 < Ustřihne a drží - zvláště vhodné pro stříhání růží a rostlin 
s trny

 < Speciálně navržená čepel podrží rostlinu po ustřihnutí 
stonku

Nůžky Fiskars inspirationTM

Nůžky na růže a květiny Inspiration Lucy S10 Číslo výrobku 111162 Šířka: 86 mm

Balení: 5 Délka: 143 mm

EA
N *6 411501111623*SAP No: 1003698       Hmotnost: 58 g

 < Ustřihne a drží - zvláště vhodné pro stříhání růží a rostlin 
s trny

 < Speciálně navržená čepel podrží rostlinu po ustřihnutí 
stonku
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 < Násada je vyrobena z pevného 
tvrzeného hliníku 

 < Oranžové zakončení padne dobře do 
dětské ruky

 < CE certifi kát

NáŘaDí PRo DětI

Vezměte své děti na zahradu, aby si buď hrály, nebo pomáhaly pěstovat 
rostliny, hrabat listí či zametat terasu. Ve Fiskars jsme vyvinuli plně funkční 
pevné nářadí, se kterým děti mohou opravdu pomáhat na zahradě. Pro 
menší děti je připraven box s drobnějším nářadím, se kterým si vyhrají jak 
na písku, tak i na sněhu.



Lopatka My First Fiskars Číslo výrobku 138180 Šířka: 190 mm

Balení: 5 Délka: 881 mm

EA
N *6 411501381804*SAP No: 1001421 Hmotnost: 400 g

 < Pracovní část je vyrobena ze stejného plastu, jako nářadí 
pro dospělé

Rýč My First Fiskars Číslo výrobku 138170 Šířka: 168 mm

Balení: 5 Délka: 910 mm

EA
N *6 411501381705*SAP No: 1001420 Hmotnost: 300 g

 < Pracovní část je vyrobena z vyztuženého plastu pro 
zajištění trvanlivos

hrábě My First Fiskars Číslo výrobku 138160 Šířka: 190 mm

Balení: 5 Délka: 868 mm

EA
N *6 411501381606*SAP No: 1001419 Hmotnost: 200 g

 < Pracovní část je vyrobena z pružného plastu pro zajištění 
lepší funkčnosti a trvanlivosti

Koště My First Fiskars Číslo výrobku 138150 Šířka: 198 mm

Balení: 5 Délka: 830 mm

EA
N *6 411501381507*SAP No: 1001418 Hmotnost: 400 g

 < Pracovní část je vyrobena z pružných plastových vláken  

Souprava My First Fiskars drobného dětského nářadí Číslo výrobku 138200 Šířka: 344 mm, Height: 203 mm

Balení: 2 Délka: 214  mm

EA
N *6 411501382009*SAP No: 1001422 Hmotnost: 1400 g

 < Přenosný box s víkem, které může sloužit jako podložka 
pod kolena

 < Drobné dětské nářadí má CE certifi kát

 < Malý rýč (zelený): Plast vyztužený vlákny

 < Dvouruční lopatka (modrá): Perfektní pro rytí a nakládání

 < Bezpečná pila (červená): Vynikající nástroj pro tvarování 
písku i sněhu

 < Šikovné koště (modré): k zametání cestiček, čištění 
dalšího nářadí. Měkké držadlo.

Dětské nářadí

Konvička My First Fiskars Číslo výrobku 138220 Šířka: 120 mm

Balení: 8 Délka: 170 mm

EA
N *6 411501382207*SAP No: 1001736 Hmotnost: 300 g

 < Obsah: 2 litry
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SAP No: 1001421

SAP No: 1001420

SAP No: 1001419

SAP No: 1001418

NáŘaDí PRo DětIMy FIRSt FISkARS
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ÚDRŽBa

Údržba 
Dokonce i ty nejlepší nástroje se při práci ztupí. kovový mechanismus
nikdy neuškodí promazat kapkou oleje. Pro tyto účely máme šikovnou
sadu na údržbu zahradních nůžek.
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Souprava na údržbu čepelí vřetenových sekaček Číslo výrobku 113884 Šířka: 60 mm

Balení: 4 Délka: 540  mm

EA
N *6 411501138842*SAP No: 1015648 Hmotnost: 200 g

 < Ideální pro obnovu čepelí vřetenových sekaček 
StaySharpTM Max

 < Obsahuje zabrušovací pastu, nanášecí štětec, adaptér, 
sadu šroubů a ruční kliku pro otáčení vřetene

 < Součástí balení je podrobný návod jak postupovat krok 
za krokem

Souprava pro údržbu zahradních nůžek Číslo výrobku 110990 Šířka: 197 mm

Balení: 4 Délka: 104  mm

EA
N *6 411501969903*SAP No: 1001640 Hmotnost: 135 g

 < Obsahuje návod na údržbu, diamantový brousek a olej

 < Pokyny pro broušení, olejování, mytí a skladování nůžek 
jsou uvedeny na obrázcích a v symbolech

Údržba
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ÚDRŽBa

Perfektně ošetřované zahradní nářadí dobře slouží a 
vydrží déle. Je pak okamžitě k dispozici. Souprava Fis-
kars na údržbu zahradních nůžek obsahuje diamantový 
brousek a mazací olej. Její součástí je i návod:

Instrukce 
jak a kdy ostřit, mazat,
mýt a jak skladovat nůžky

Diamantový brousek
S dlouhou životností, vhodný
na ostření kalených čepelí

olej
snižuje tření a chrání před korozí

ostření: Postupem času se čepele tupí a ztrácejí 
schopnost
perfektně stříhat. Pokud již není střih hladký, nebo
nůžky dokonce nedostřihují kůru, je nejvyšší čas je 
naostřit.
Práce s ostrým nástrojem je pohodlnější a přesnější.
Vyžaduje menší sílu a zajišťuje čistý řez, který se lépe 
hojí.
Nejjednodušší je čepel naostřit diamantovým brouskem
podle návodu v soupravě na údržbu, nebo dát nůžky
nabrousit u dobrého nožíře. 

Mazání: Čepele, spoje a pružiny by měly být pravidelně
mazány několika kapkami oleje. 

Pružiny: Pokud jsou nůžky opatřeny pružinou, musejí
být před skladováním a přenášením uzamčeny pomocí
zámku na výrobku, aby nedošlo ke zranění.

NOVINKA
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Péče o rostliny náhradní díly

NáhRaDNí DíLy

Pružina k nůžkám 
Fingerloop 
Nůžky jednočepelové P43 (č.v. 111430)

Nůžky dvoučepelové P44 (č.v. 111440)

Nůžky univerzální SP45 (č.v. 111450

PowerGear 
Nůžky jednočepelové P91 (č.v. 111510)

Nůžky dvoučepelové P92 (č.v. 111520)

Číslo výrobku 111447

SAP No: 1001710

Balení: 4
*6411501114471*

Čepel a centrální šroub k nůžkám
PowerGear 
Nůžky jednočepelové P91 (č.v. 111510)

Číslo výrobku 111516

SAP No: 1001713

Balení: 4
*6411501115164*

Čepel, centrální šroub a 
seřizovací šroub k nůžkám
PowerGear 
Nůžky dvoučepelové L P94 (č.v. 111540)

Číslo výrobku 111546

SAP No: 1001712

Balení: 4
*6411501115461*

Čepel, pružina a 3 čepy k 
nůžkám
PowerLever 
Nůžky dvoučepelové P54 (č.v. 111340)

Číslo výrobku 111348

SAP No: 1001716

Balení: 4
*6411501113481*

Čepel a šroubky k nůžkám na silné větve
Quantum 
Nůžky dvoučepelové, nůžková hlava (S) L102 (č.v. 112240)

Číslo výrobku 112247

SAP No: 1001718

Balení: 4 *6411501122476*

Čepel k nůžkám na silné větve
Quantum 
Nůžky dvoučepelové (L) L108 (č.v. 112630)

Nůžky dvoučepelové (M) L104 (č.v. 112330)

Číslo výrobku 112337

SAP No: 1001719

Balení: 4
*6411501123374*

Čepel, pružina a 3 čepy k 
nůžkám
PowerLever 
Nůžky jednočepelové P53 (č.v. 111330)

Číslo výrobku 111338

SAP No: 1001715

Balení: 4
*6411501113382*

Čepel, šroubek, matice,
očko a pružina k nůžkám
Nůžky profesionální 
P90 (č.v. 111960)

Číslo výrobku 111965

SAP No: 1001717

Balení: 4
*6411501119650*

Čepel a centrální šroub k nůžkám
PowerGear 
Nůžky dvoučepelové P92 (č.v. 111520)

Číslo výrobku 111526

SAP No: 1001714

Balení: 4
*6411501115263*

Pružina k nůžkám 
PowerGear 
Nůžky dvoučepelové L P94 (č.v. 111540)

Číslo výrobku 111545

SAP No: 1001711

Balení: 4
*6411501115454*

Náhradní čepel, šroubek, pružina  
Quantum 
Zahradní nůžky P100 (č.v. 111970)

Číslo výrobku 111977

SAP No: 1001709

Balení: 4
*6411501119773*

Náhradní pilový list k pile 
24’’ Pila rámová SW31 (č.v. 124810)

Číslo výrobku 124817

SAP No: 1001707

Balení: 4
*0046561100681*

Korkové potahy
Quantum 
Zahradní nůžky P100 (č.v. 111970)

Číslo výrobku 111976

SAP No: 1001708

Balení: 4
*6411501119766*

Náhradní pilový list k pile 
21’’ Pila rámová SW30 (č.v. 124800)

Číslo výrobku 124807

SAP No: 1001706

Balení: 4
*0046561100674*

Saws

zpracování dřeva náhradní díly
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NáhRaDNí DíLy

Čepel k nůžkám na silné větve
PowerGear
Nůžky dvoučepelové, nůžková hlava (S) L72 (č.v. 112200)
Nůžky dvoučepelové, nůžková hlava (M) L76 (č.v. 112200)

Číslo výrobku 112307

SAP No: 1001722

Balení: 4
*6 411501123077*

Čepel a doraz k nůžkám na silné větve
PowerGear
Nůžky jednočepelové (S) L71 (č.v. 112180)

Číslo výrobku 112287

SAP No: 1001724

Balení: 4
*6 411501122872*

Návlek držadla k nůžkám na silné 
větve (kromě č.v. 112580 a 112590), živé 
ploty a k vytrhávači plevele č.v. 
139910

Číslo výrobku 112488

SAP No: 1001727

Balení: 4
*6 411501124883*

vnitřní i vnější tažný pásek a 
šňůrka k 
Univerzální zahradní nůžky
Nůžky teleskopické UP86 (č.v. 115560)

Číslo výrobku 115568

SAP No: 1001731

Balení: 4
*6 411501155689*

tažný pásek a šňůrka k
Univerzální zahradní nůžky
Nůžky UP82 (č.v. 115360)

Číslo výrobku 115366

SAP No: 1001729

Balení: 4
*6 411501153661*

Čepel, doraz a šroubek k 
nůžkám na silné větve
Quantum
Nůžky jednočepelové (L) L109 (č.v. 112610)

Číslo výrobku 112617

SAP No: 1001720

Balení: 4

*6 411501126177*

Čepel k nůžkám na silné větve
PowerGear
Nůžky dvoučepelové, háková hlava (L) L78 (č.v. 112590)
Steel Nůžky dvoučepelové (M) L94 (č.v. 112370)
Steel Nůžky dvoučepelové (L) L98 (č.v. 112470)

Číslo výrobku 112477

SAP No: 1001723

Balení: 4
*6 41150964396*

objímka SoftGrip™ a oranžové 
zakončení násady s kuličkou k
Univerzální zahradní nůžky
Nůžky UP82 (č.v. 115360, 115390)

Číslo výrobku 115364

SAP No: 1001728

Balení: 4
*6 411501153647*

objímka a oranžové zakončení
násady s kuličkou k
Univerzální zahradní nůžky
Nůžky teleskopické UP86
(č.v. 115560)

Číslo výrobku 115565

SAP No: 1001730

Balení: 4
*6 411501155658*

Čepel a doraz k nůžkám na silné větve
PowerGear
Nůžky jednočepelové (L) L77 (č.v. 112580)

Číslo výrobku 112587

SAP No: 1001726

Balení: 4
*6 411501125873*

Čepel, doraz a šroubek k nůžkám na 
silné větve
PowerGear
Steel Nůžky jednočepelové (M) L93 (č.v. 112380)
Steel Nůžky jednočepelové (L) L99 (č.v. 112480) 

Číslo výrobku 112487

SAP No: 1001725 

Balení: 4
*6 41150963894*

Čepel, pružina a spojka řetízku k
Univerzální zahradní nůžky
Nůžky teleskopické UP86 (č.v. 115560)
Nůžky prodloužené UP84 (č.v. 115390)
Nůžky UP82 (č.v. 115360)

Číslo výrobku 115367

SAP No: 1001732

Balení: 4
*6 41150963696*

Čepel k nůžkám na silné větve
PowerGear
Nůžky dvoučepelové, háková hlava (S) L70 (č.v. 112190)
Nůžky dvoučepelové, háková hlava (M) L74 (č.v. 112290)
Steel Nůžky dvoučepelové (S) L90 (č.v. 112250)
Steel Nůžky dvoučepelové (S) L92 (č.v. 112270)

Číslo výrobku 112277

SAP No: 1001721

Balení: 4
*6 41150962590*
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PIKtoGRaMy

PIktOGRAMy

Rozsah střihu
Udává maximální 
průměr střihu.

Power tip
Střižná síla je 
plynule přiváděna
až do špičky.

teleskopický
Udává, že se může 
plynule měnit délka 
výrobku k dosažení co 
nejlepší pracovní polohy.

Síla
Vydrží náročné 
používání a nesení
břemen do 35 kg.

Kapesní velikost
Velikostně 
dimenzováno na 
přenášení v kapse.

Fibercomp™
vyztužený skelnými 
vlákny. Je trvanlivý 
a lehký.

Micro tip
Výrobek má tenké 
a ostré čepele pro
precizní střihání.

tlumení rázů
Výrobek je opatřen 
částmi tlumícími
rázy.

Pilový list pro řez
tahem i tlakem.

Pevný spoj
Čepel a držadlo
jsou pevně spojeny.

Držák na opasek
Umožňuje po-
hodlné přenášení 
nástroje.

Bezpečnost
Držadlo chrání 
prsty při stříhání.

Bezpečnostní 
držadlo
Brání vyklouznutí z 
ruky a chrání prsty.

Pilový list pro řez
tahem.

odolnost proti 
povětrnosti
Vhodné pro použití 
za každého počasí.

těžiště
Perfektně 
vyvážené.

truGrip™
Pohodlné držadlo 
z přírodního 
materiálu.

Powerclean™
kombinace tvrdých 
a měkkých
vláken.

Pro ženy
Optimální design 
pro použití ženami.

Pro muže
Optimální design 
pro použití muži.

velikost ruky
Udává nejvhodnější 
velikost ruky pro
použití tohoto 
výrobku.

Pro leváky i 
praváky
Udává, že je 
výrobek určen pro 
leváky i praváky.

Pro praváky
Udává, že je výro-
bek určen pro
praváky.

aluminium
Součástka z 
tvrzeného hliníku je
lehká a pevná.

CrMoV
Součástka je velmi 
trvanlivá, drží ostří 
díky vysoce kvalitní 
oceli CrMoV.

PBT
Součástka je z 
polymeru, proto 
je lehká, pružná a 
odolná.

Zvýšená kvalita ostří 
Udává tvrdost čepele 
v HRC pro dosažení 
vysoké tuhosti a 
odolnosti. 

Pravá kůže
Výrobek je z pravé 
kůže.

ocelový převod
Mechanicky odolný 
a účinný převodový 
mechanismus zvyšuje 
střižnou sílu.

hermeticky těsné
Uzavřený spoj mezi 
čepelí a násadou.

Keramický ostřič 
keramické kotoučky pro 
ostření tvrdých ocelových 
čepelí včetně čepelí s 
nepřilnavým povrchem. Ceramic

trubková ocel
Lehká, masivní 
ocelová konstrukce. 

ostří se zoubky 
Ideální pro řezání 
minerální vlny.

StaySharp™ 
Patentovaný 
samoostřící 
systém.

Šetrný k 
životnímu 
prostředí 
Neznečišťuje životní 
prostředí. 

CO 2 =  0

Bez co2
Bez CO2 emisí.

Patentovaný 
mechanizmus 
Umožňuje rychlejší 
otáčení čepelí. 

Inertia Drive™ 
technika
2x vyšší sekací 
výkon.

Tiché
Poháněno 
tlačením.

Bez paliva
Poháněno 
tlačením.

Nastavitelná 
výška sekání
Lze nastavit výšku 
sekání v rozmezí 
2,5 až 10 cm. 

truedge™
mechanicky odolné, 
pevné, ostré a 
korozivzdorné 
čepele, potažené 
kluznou vrstvou.

SoftGrip™
Pohodlné držadlo 
tlumící rázy.

easecut™
Udává, kolikrát se 
násobí střižná síla.

Nerez ocel
Mechanicky pevná 
korozivzdorná 
součástka.

PTFE
kluzná povrchová 
vrstva chránící 
proti korozi a 
snižující tření.

Bórová ocel
Součástka je z 
kalené bórové
oceli.

Nepřilnavý povrch
PtFE povlak čepele 
snižuje tření a 
zlepšuje pronikání 
čepele.

Úroveň vylepšení

Fiskars prodejní informace

Materiál výrobků

Vlastnosti výrobků
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PIKtoGRaMy

Univerzální sekera
Má tenkou širší čepel,
která je vhodná k
odvětvování stromů a
na další lesní práce.

Na dvůr
Na zametání 
hrubých nečistot 
na dvoře.

větve a keře
Pro rovný řez větví 
a keřů.

očkování
k očkování 
stromků.

Suché větve
Střih 
jednočepelovými 
nůžkami.

Jemné zuby
Na efektivní řezání 
prken a palubek.

Mačeta
Slouží k vysekávání 
plevelných stromků 
a větví.

Na terasu
k zametání 
jemnějších 
nečistot.

Tráva
Na stříhání trávy.

Osekávání
Na osekávání 
dřeva.

Sběr listí
Pro sběr listí.

Přenášení písku
Pro manipulaci s 
pískem.

ostření nožů
k optimálnímu 
ostření nožů 
Fiskars.

Univerzální 
použití
Na tenké plechy, 
plasty, hadice, 
provazy, ..

Čistič okapů
ke snadnému 
čištění okapů.

Rostliny v 
květináči
Pro stříhání rostlin 
v květináčích.

vyřezávání
Na vyříznutí kůry 
při roubování.

Zpracování půdy
Pro veškeré práce 
s půdou.

hloubení
Příprava k sázení, 
přenášení zeminy,
hloubení jam, 
odstranění drnů.

Kompostování
Pro práci s kom-
postem.

Náhradní díly
Udává, že pro 
tento výrobek 
jsou k dispozici 
náhradní díly.

háková hlava
Optimální na 
stříhání čerstvých 
silných větví.

Štípací sekera
Má unikátně tvaro-
vanou čepel, která 
se snadno zasekne 
a rozrazí špalek.

Česání ovoce
Na česání ovoce z 
vyšších stromů.

Na květiny
ke střihání stonků 
květin.

Stavebnictví
Pro řezání minerální 
vlny a skelných 
rohoží.

Práce se senem
Pro přehazování 
sena.

Příslušenství
Udává, že pro 
tento výrobek je
k dispozici další 
příslušenství.

vrtání velkých 
otvorů
Pro sázení velkých 
rostlin.

vrtání malých 
otvorů
Pro sázení malých 
rostlin

Mísení kompostu
Pro mísení listí 
a zahradního 
odpadu.

vrtání pozičních 
otvorů
Pro stavbu op-
locení, ohrad či 
samostatných kůlů.

Opasek
Pro pohodlné 
přenášení nářadí.

Kleště
Pro zvedání špalků.

Provzdušňování
Pro provzdušňování 
půdy.

Čerstvé větve
Střih 
dvoučepelovými 
nůžkami.

Nůžková hlava
Na přesné stříhání 
čerstvých větví 
blízko kmene.

Zelenina
Pro okrajování a 
sběr zeleniny a 
hub.

Dlažba
Pro čištění 
dlažebních desek.

ostření seker
k udržování ostří 
seker Fiskars.

tvarování roubů 
Na tvarování roubů
a oček.

Nářadí na sníh
Na odklízení 
sněhu z malých i 
větších ploch.

Progresivní 
ozubení
Na řezání 
čerstvých větví.

hloubení otvorů
Pro sázení cibulek.

Hák
Pro zvedání špalků.

velká sapina
Pro manipulaci s 
velkými špalky.

Malá sapina
Pro zvedání malých 
špalků.

Úprava trávníku
Pro různé práce 
spojené s péčí o 
trávník.

Použití při práci se dřevem

Rytí
Odkrajování 
drnů, přenášení a 
míchání zeminy.

Použití při péči o trávník

Stříhání / roubování
Pro vyřezávání malých 
bočních odnoží, 
výhonů a stříhání 
slabých větviček.

Použití při zpracování půdy

Vrtání 
kompostovacích 
otvorů
Pro kompostování 
listí a zahradního 
odpadu.

Použití při péči o rostliny

Byliny
Na přesné stříhání 
bylin.

Použití při úklidu dvora a cest Náhradní díly a příslušenství

vodě odolné
Vhodné pro použití 
ve vlhku.
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BALENÍ
BaLeNí

technologie výrobku
Na tomto místě je uveden
mechanismus fungování výrobku
oceněný mnoha mezinárodními
cenami. zahradní nářadí Fiskars je
dlouhodobě známé svou vysokou
kvalitou, moderním designem a
neustálými inovacemi.

Názvy výrobků

Výrobky Fiskars jsou pojmenovány
kombinací písmen a číslic. Písmena
odkazují na funkci výrobku a číslice
určují, do které z řad Supreme,
Dynamic či Essential patří daný
výrobek. 

Písmena
P – Nůžky zahradní
L – Nůžky na silné větve
W – Vytrhávač plevel
S – Rýče

Čísla
Essential: 01 - 39
Dynamic: 40 - 99
Supreme: 100+

P26

Piktogramy

základní údaje o výrobku jsou
zobrazeny pomocí obrázků. 

ty se dělí do tří kategorií:
1.  Používání - k čemu je výrobek
 určen
2.  Materiál - z čeho je produkt
 vyroben
3. Charakteristika - základní znaky
 výrobku

Používání Materiál Charakteristika

akční obrázky

Obrázky ukazují způsob použití,
aby pomohly s výběrem vhodného
nástroje.

QR code

Pomocí QR kódu mohou majitelé
smartphonů najít snadno více
informací o výrobku a jeho použití
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kLASICká NEBO ŠtíPACí SEkERA? JAk VyBRAt VHODNý NáStROJ?

klasická sekera – univerzální
sekera, která má tenčí širší
čepel, se kterou se snadno
seká čerstvé pryskyřičné dřevo
jako smrk nebo borovice.

Štípací sekera – má speciálně
vytvarovanou čepel (u ostří
tenkou, která se pak rychle
rozšiřuje), se kterou se snadno
štípají špalky – zasekne a
rozrazí.

JEDNOČEPELOVÉ NEBO 
DVOUČEPELOVÉ NŮŽky?

Dvoučepelové: Obě čepele
se zatlačují při střihu do
dřeva. Ostrá čepel se míjí se
spodní a vytváří hladký řez.
Větev otlačená spodní čepelí
odpadne. Dovolují stříhat blízko
kmenu.

Jednočepelové: Ostrá čepel
se zatlačuje velkým tlakem do
dřeva proti spodnímu dorazu.
Nedovoluje stříhat blízko
kmenu. Vhodné pro tvrdé a
suché větve.

ČAStO kLADENÉ Otázky

Nůžky na 
silné větve 
snadno 
přestřihnou i 
větve většího 
průměru.

Univerzální 
zahradní 
nůžky jsou 
ideální na 
stříhání v 
obtížně 
dostupných 
místech.

Pily jsou vhodné 
k řezání větví s 
průměrem přes 5 cm.

Pomocí seker lze 
sekat velmi silné větve 
a štípat špalky.

Ø 32 mm

Nůžky zahradní
SingleStep™ P26 
111260

Nůžky dvoučepelové 
Fingerloop  P44
111440

Nůžky zahradní 
PowerLeverTM  
dvoučepelové P54  111340

Nůžky zahradní 
převodové PowerGearTM 
dvoučepelové P94 111540

Nůžky zahradní 
PowerLeverTM dvouruční 
P56  111640

Nůžky zahradní 
univerzální UP82 
115360

Pilka zahradní Xtract™ velká 
SW75 123880 

Univerzální sekera 
X25 122480

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 20 mm

Ø 26 mm

Ø 22 mm

Ø 32 mm

Ø 35 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 220 mm
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Nůžky na silné větve PowerGearTM 
malé L31  112170

Nůžky na silné větve PowerGearTM 
střední L74  112290

Nůžky na silné větve PowerGearTM 
velké L78  112590
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Vhodný nástroj vám usnadní práci a 
umožní stromům rychlejší hojení.

ČaSto KLaDeNÉ otáZKy
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výZNaMNá oceNěNí

Reddot 2000 • Best of the best Nůžky univerzální teleskopické U86 str.65
Reddot 2001 • Best of the best  Nůžky na živý plot PowerGearTM str.45
Reddot 2002 Nůžky na živý plot PowerLeverTM HS52 str.53
Reddot 2002 Nůžky na trávu a živý plot PowerLeverTM GS53 str.69
Reddot 2002 Nůžky zahradní PowerLeverTM str.53
Reddot 2003 Nůžky zahradní PowerLeverTM GS42 str.69
Reddot 2003 teleskopické rýče  str.25
Reddot 2003 teleskopické vidle str.25
Reddot 2004 Vytrhávače plevele W52 str.71
Reddot 2005 Nůžky PowerLever, dvoučepelové str.53
Reddot 2006 Nůžky na trávu, dlouhé GS46 str.69
Reddot 2009 Spirálový štípací klím SAFE-t str.17
Reddot 2009 • Best of the best Nůžky zahradní PowerStepTM P83 str.49
Reddot 2009 • Best of the best Nůžky na silné větve PowerStepTM L85 str.49
Reddot 2010 Nářadí QuikFit str.86-101
Reddot 2010 • Best of the best Fiskars Xseries™ Sekery str.7-9
Reddot 2011  Fiskars SingleStep™ Pruners str.57
Reddot 2011 Drobné nářadí Premium str.39
Reddot 2012 • Best of the best Fiskars QuantumTM Range str.60-61
Reddot 2012 Fiskars XtractTM Pilky  str.15
Reddot 2012 Ostřič nožů a seker Fiskars XsharpTM str.9
Reddot 2013 My First Fiskars® Nářadí pro děti str.107
Reddot 2013 Nůžky zahradní SmartFit, dvoučepelové P68 str.51
Reddot 2014 • Best of the best Fiskars Xact™ range of digging tools str.20-23
Reddot 2014 Fiskars SmartFit™ teleskopické str.51
Reddot 2014 Fiskars kitchenGarden™ 

IF 1994 • Good Industrial Design  Solid Drobné nářadí str.41
IF 1994 • Good Industrial Design  Rýče Ergonomic str.27
IF 1994 • Good Industrial Design  Vidle Ergonomic str.27
IF 1996 • Good Industrial Design  Nůžky na silné větve PowerGearTM L31 str.45
IF 1996 • Good Industrial Design  Rýč skládací ARMy str.87
IF 1997 • Good Industrial Design  Nůžky zahradní PowerGearTM str.43
IF 1998 Nůžky zahradní str.65
IF 2001 Nůžky na živý plot PowerGearTM str.45
IF 2002 Nůžky na živý plot PowerLeverTM HS52 str.53
IF 2002 Nůžky na trávu a živý plot PowerLeverTM GS53 str.69
IF 2002 Nůžky zahradní PowerLeverTM str.53
IF 2003 • Product Design Nůžky zahradní PowerLeverTM GS42 str.69
IF 2003 • Gold Medal teleskopické rýče str.25
IF 2003 • Gold Medal teleskopické vidle str.25

Good Design 1997 Nůžky na silné větve PowerGearTM str.45
Good Design 1997 Nůžky zahradní PowerGearTM str.43
Good Design 1998 Nůžky zahradní univerzální str.65
Good Design 2001 Nůžky na trávu a živý plot PowerLeverTM GS53 str.69
Good Design 2001 Nůžky zahradní PowerLeverTM str.53
Good Design 2002 Nůžky na živý plot PowerGearTM str.45
Good Design 2005 Fiskars Nůžky PowerLever, dvoučepelové str.53
Good Design 2011 Fiskars Xseries™ Sekery str.7-9

VýzNAMNá OCENěNí

 

Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germanya

Design zentrum 
Nordrhein-Westfalen
Germany

the Chicago
Athenaeum
USA
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Honorary Mention
Finland

výZNaMNá oceNěNí

Focus way of life 2002 Nůžky zahradní PowerLeverTM str.53
Focus know how 2005 • Gold medal  Fiskars Nůžky PowerLever, dvoučepelové str.53
Focus open 2009 • Gold medal Fiskars Nůžky zahradní PowerStepTM P83 str.49
Focus open 2009 • Silver medal Fiskars Nůžky na silné větve PowerStepTM L85 str.49

Pro Finnish Design 1997 Nůžky na silné větve PowerGearTM str.45-47
Pro Finnish Design 1997 Nůžky zahradní PowerGearTM str.43

1994 • High Design Quality Nůž univerzální str.19
1996 • High Design Quality Fiskars Nůžky na silné větve PowerGearTM L31 str.45

1991 • Garden trade News – England • Retailer’s Choice Award Rýče a vidle Ergonomic str.27
1996 • Jarditec Fair – Paris, France • trophée de la nouveauté Nůžky zahradní PowerGearTM str.43
1996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno – Czech Republic • Gold Medal Fiskars Nůžky na silné větve PowerGearTM L31 str.45
1997 • Int. Consumer Goods Fair, Brno – Czech Republic • Gold Medal Nůžky zahradní PowerGearTM str.43
1998 • Canadian Hardware & Home Improvement Show • INA Innovative New Product Award Nůžky zahradní PowerGearTM str.43
1999 • Jarditec Fair – Paris, France • trophée de la nouveauté Nůžky univerzální teleskopické U86 str.65
2000 • National Hardware Show – Chicago, USA • Popular Mechanics, Editor’s Choice Nůžky univerzální teleskopické U86 str.65
2014 • German pro-k award “Product of the year 2014” My First Fiskars® Nářadí pro děti str.107
2014 • Design Award of the Federal Republic of Germany “Silver” Fiskars Quantum™ Range str.60-61
2014 • Scanstar 2013 Balení Award Fiskars kitchenGardenTM   
2014 • WorldStar 2014 Balení Award Fiskars kitchenGardenTM

International
Design Award
Baden-Württemberg
Germany

FInland

Design zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

Fennia Prize 2003 Nůžky na živý plot PowerLeverTM HS52 str.53
Fennia Prize 2003 Nůžky na trávu a živý plot PowerLeverTM GS53 str.69
Fennia Prize 2003 Nůžky zahradní PowerLeverTM str.53
Fennia Prize 2005 Fiskars Nůžky PowerLever, dvoučepelové str.53
Fennia Prize 2009 Nůžky zahradní PowerStepTM P83 str.49
Fennia Prize 2009 Fiskars Nůžky na silné větve PowerStepTM L85 str.49
Fennia Prize 2012 Ostřič nožů a seker Fiskars XsharpTM str.9
Fennia Prize 2014 My First Fiskars® Nářadí pro děti str.107
Fennia Prize 2014  Fiskars Quantum™ str.60-61
Fennia Prize 2014  Fiskars kitchenGarden™
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Made in Finland

Společnost Fiskars® byla založena v malé finské vesnici již v roce 1649. Od té doby 
vyrostla v mezinárodní společnost s dlouhou tradicí kvality a inovace. zahradní nářadí 
Fiskars® určuje směr vývoje k nástrojům s vysokou účinností snižujícím námahu při práci na 
zahradě. Ergonomické nářadí mění těžkou práci na zahradě v zábavu a relaxaci.

kvůli neustálému vývoji našeho sortimentu si vyhrazujeme právo na změnu výrobku bez 
předchozího upozornění. tiskové chyby vyhrazeny.

Fiskars, nám. t. G. Masaryka 36, 264 01 Sedlčany - Česká republika
t+F: +420 318821039 - office@fiskars.cz - www.fiskars.cz, www.fiskars.sk

© 2014



Domácí zahrádka
Čerstvé bylinky každý den



Fiskars je součástí
vývoje zahradního nářadí už od roku 1649.

Naše sekery zpracovaly miliony kmenů.
Naše nůžky rozstříhaly miliony metrů látek.
Naše zahradní nůžky nastříhaly moře růží, 

které někoho potěšily. 

Zahrada | Domácnost | Tvořivost | Šití | Škola a kancelář | Krása

Fiskars Garden Oy Ab
Hämeentie 135 A | P.O. Box 130 | FIN-00561 Helsinki | Finland
Tel. +358 204 3910 | Fax. +358 204 39 5180

Přivítejme jaro!




