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ZAHRADA.



Společnost Fiskars, založená v roce 1649 v malé 
finské vesnici, se rozrostla do velké mezinárodní 
korporace, která slaví historii výrobků splňujících 
přísné finské normy kvality a designu. Podle tradice 
podpory inovací jsou nástroje Fiskars navrženy tak, 
aby zvládly většinu práce za vás.

Ergonomické, lehké, ale přesto výkonné zahradnické 
nástroje Fiskars snižují zatížení a únavu a zaručují 
zahrádkářům tu nejsnazší práci na zahrádce: Méně 
úsilí přináší větší radost z práce!

PŘÍBĚH KVALITY
OD ROKU 1649



DROBNÉ NÁŘADÍ

LEHKÝ ERGONOMICKÝ DESIGN.

Drobné nářadí Fiskars pokrývá všechny potřeby od 
kultivace půdy přes vysazování až po pletí a sklízení. 

 

V řadě PremiumPlanters je kombinováno lehké držadlo 
FiberComp™ s pevnými nerezovými čepelemi a hroty. 
Toto řešení poskytuje vynikající funkčnost, která je koru-
nována rukojetí s oranžovým proužkem SoftGrip™.

  

Drobné nářadí FiberComp™ je lehké a praktické. 
Dodává se se v několika barvách, které práci na 
zahradě propůjčují příjemný dotek. 



ZAHRADNÍ NŮŽKY A PILY

INOVACE. ERGONOMIE. DESIGN.

Zahradní nůžky Fiskars jsou ergonomicky navržené 
pro zvýšení pohodlí a jednoduchosti použití a jsou 
uznávány za nejlepší ve své kategorii mnoha zahrad-
níky a odborníky díky své hodnotě a funkčnosti. Široká 
nabídka je tvořena zahradními nůžkami, univerzálními 
nůžkami, nůžkami na trávu a nůžkami na živý plot.  

Technologie PowerStep™ umožňuje střihat větve v 
několika krocích. Unikátní mechanismus přestřihne 
větev v jednom, dvou, nebo třech krocích podle jejího 
průměru.

Jednočepelové  zahradní nůžky jsou navrženy na suché 
a tvrdé dřevo, zatímco  dvoučepelové jsou určeny pro 
čerstvé větve.

Nůžky na trávu Fiskars nabízejí geniální řešení Servo-
System™, které zabraňuje zaseknutí čepelí a zaručuje 
nepřerušované a efektivní střihání.



Jednoruční zahradní 
nůžky jsou vhodné 
pro práci menšího 
rozsahu

Univerzální zahradní 
nůžky jsou ideální pro 
obtížně dosažitelné 
větve stromů

Nůžky na silné větve 
jsou nejvhodnější pro  
větve většího průměru

Pily jsou primárně po-
užívané pro prořezávání 
větví s průměrem větším 
než 50 cm

Sekery jsou určeny pro 
sekání silnějších větví 
nebo štípání  polen

Výběr správného 
nástroje pro řezání 
či střihání zna-
mená vaše nižší 
pracovní vypětí 
a zaručuje, že se 
ošetřované rostliny 
rychleji zahojí.

JAKÝ NÁSTROJ NA DANÝ ÚKOL
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NÁSTROJE S NÁSADOU

PRO DOBRÝ POSTOJ PŘI PRÁCI.

Ergonomicky navržené nástroje Fiskars, od rýčů až po 
vidle, zaručují dobrý postoj při práci. Dlouhé násady 
a optimální  tvar  minimalizují zatížení zad a ramen  
Pracovní část je přivařena k násadě, aby spojení bylo 
co nejtrvanlivější. Čepele  jsou naostřené, aby do půdy 
pronikaly lépe.

Díky řadě Fiskars s teleskopickou násadou může celá 
rodina používat stejné nástroje. Snadno nastavitelná 
délka násady zaručuje vždy správnou pracovní pozici.

Modelová řada  lehkého zahradního nářadí se skládá z 
nástrojů snižujících   zatížení zad a usnadňujících práci 
na zahradě. Lehké, plastem potažené  hliníkové násady 
a ergonomická  držadla činí nástroj příjemným na dotek 
a při uchopení.  Pracovní části z odolné oceli zvyšují 
efektivitu.

ErgoComfort je řada odolných a ergonomických 
nástrojů pro různé krajinářské práce. Plastový povlak 
a ergonomický úhel násady zaručují příjemné a pevné 
uchopené a usnadňují práci. 



PŘÍPRAVA DŘEVA

OPTIMÁLNÍ EFEKTIVITA SEKÁNÍ A ŘEZÁNÍ.

Sekery Fiskars stojí na více než 20 letech zkušeností, 
zlepšeném procesu výroby a přísném lpění na de-
tailech. Velmi  lehké a odolné topůrko  FiberComp™ 
minimalizuje únavu a činí sekeru v podstatě nezlomitel-
nou, zatímco  povrch konce topůrka SoftGrip™ nabízí 
pohodlné a pevné uchopení, Speciální tvar rukojeti, 
povlak PTFE na čepeli a oblejší hrany zaručují snazší 
vytažení ze špalku.

HRÁBĚ

LEHKÁ HLINÍKOVÁ  NÁSADA  S 5 RŮZNÝMI NÁSTAVCI

Díky geniálnímu systému hrábí 
Fiskars se dá  pět různých 
nástavců podle potřeby připojit 
k lehké hliníkové násadě.  
Inovativní tvar zubů  byl pečlivě 
navržen tak, aby se zabránilo 
uvíznutí větví a listů mezi hroty. 
Výměnné nástavce se dobře 
přepravují a ukládají. Jsou 
trvanlivé, snadno se čistí  a 
nereznou. 
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Kvalita byla vždy jednou z klíčových 
hodnot, na kterých si společnost Fiskars 
zakládala. V celé historii jsme používali 
pouze nejkvalitnější a nejodolnější ma-
teriály, abychom dosáhli toho nejlepšího 
výsledku. Proto je značka Fiskars sym-
bolem nejlepšího výkonu a trvanlivosti. 
Abychom to byli schopni vždy zajistit, 
absolvuje každý výrobek před uvedením 
na trh rozsáhlé provozní testování.

Kvalita
od roku 1649


