NŮŽKY
PÁKOVÉ
•
•

•

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

•
•
•

kat. č. 83120-10

vyrobeny z kvalitní švédské
nerezavějící oceli
ergonomicky tvarovaná držadla
vyrobena z extra pevného
polyamidu
s pákovým převodem násobícím
střižnou sílu čepele
vhodné na stříhání čerstvého dřeva
stříhat lze těsně u kmene
max. stříhaný průměr: 20 mm

633,00 Kč

Délka: 172 mm
Hmotnost: 132 g

NŮŽKY
ZAHRADNÍ
•

•

•
•
•
•

kat. č. 83121-10

vyrobeny z kvalitní švédské
nerezavějící oceli se speciálně
zakalenou horní čepelí
ergonomicky tvarovaná držadla
vyrobena z extra pevného
polyamidu a příjemným měkkým
povrchem
tlumí nárazy a snižují únavu svalů
výměnná horní čepel
zářez pro stříhání drátů
regulovatelný přítlak čepelí se
zámkem

789,00 Kč

Délka: 230 mm
Hmotnost: 260 g

NŮŽKY
UNIVERZÁLNÍ
•
•

pro stříhání doma, ve škole či
v kanceláři
přítlak čepelí lze nastavit středovým
šroubem
možno mýt v myčce

417,00 Kč

Délka: 214 mm
Hmotnost: 83 g

NŮŽKY
VÍCEÚČELOVÉ
•
•
•
•
•
•
•

kat. č. 83132-10

komfortní ergonomická rukojeť
široká škála použití: štípač drátů,
otvírák lahví
zoubkovaný výřez na stříhání
provazů a tenčích lan
ostřič nůžek
špičatý nůž
ideální pro stříhání lepicích pásek
dodávány s ochranným krytem
čepele

417,00 Kč

Délka: 230 mm
Hmotnost: 184 g

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

•

kat. č. 83131-60

LOPATKA
ZAHRADNÍ
•

•
•
•
•

ergonomicky tvarovaná lopatka
z pevného polyamidu vyztuženého
skelnými vlákny
může se ostřit
trvanlivá, neohne se
odolává teplotám v rozmezí -40 °C
až +150 °C a je plně recyklovatelná
otvor pro zavěšení

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

99,00 Kč

KULTIVÁTOR
•

•
•
•
•

kat. č. 83123-10

Rozměry (dxš): 290x82 mm
Hmotnost: 95 g

kat. č. 83124-10

ergonomicky tvarovaný kultivátor
z pevného polyamidu vyztuženého
skelnými vlákny
může se ostřit
trvanlivý, neohne se
odolává teplotám v rozmezí -40 °C
až +150 °C a je plně recyklovatelná
otvor pro zavěšení

99,00 Kč

Rozměry (dxš): 270x75 mm
Hmotnost: 90 g

MOTYČKA

•
•
•
•

ergonomicky tvarovaná motyčka
z pevného polyamidu vyztuženého
skelnými vlákny
může se ostřit
trvanlivá, neohne se
odolává teplotám v rozmezí -40 °C
až +150 °C a je plně recyklovatelná
otvor pro zavěšení

167,00 Kč

Rozměry (dxš): 320x75 mm
Hmotnost: 180 g

HRÁBĚ
ZAHRADNÍ
•

•
•
•
•

kat. č. 83135-10

lehká násada z tvrzeného hliníku
potažená měkkým plastem v místě
uchopení
ergonomický tvar konce násady
zaručuje pohodlné držení
pracovní část je z nerez oceli
14 zubů na úpravu povrchu záhonů
polyesterové očko na konci násady
pro zavěšení

519,00 Kč

Délka: 1530 mm
Hmotnost: 810 g

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

•

kat. č. 83125-10

RÝČ
TELESKOPICKÝ
•
•
•
•
•

kat. č. 83122-10

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

čepel je vyrobena z kvalitní kalené
oceli
délku rýče lze snadno měnit podle
požadavku uživatele
rýč je velmi lehký, vhodný i pro
osoby s menší silou
naostřený rýč pro snadné rytí
a sekání kořenů
prohnutí násady pro usnadnění
práce

1 059,00 Kč

Délka: 1050–1250 mm
Hmotnost: 1900 g

LOPATA
UNIVERZÁLNÍ
•
•
•
•
•

kat. č. 83133-10

pro různé použití: pro kempování,
do auta a na zahradu
plave na vodě
trvanlivá hliníková čepel s velkou
pevností
šestiboká násada pro pevné držení
plastová násada dobře odolává
i nízkým teplotám

546,00 Kč

Délka: 700 mm
Hmotnost: 500 g

SHRNOVAČ
NA SNÍH
•

hliníková násada s ergonomickým
plastovým potahem
plastová pracovní část zpevněná
hliníkovou lištou

987,00 Kč

Rozměry (dxš): 1500x530 mm
Hmotnost: 1730 g

BROUSEK
•
•
•
•

kat. č. 83137-10

dva ostřiče v jednom
brusný úhel optimalizovaný pro
nože i sekery
s neklouzavou podložkou k zajištění
bezpečného ostření
snadné používání a rozebírání pro
čištění a údržbu

339,00 Kč

Délka: 165 mm
Hmotnost: 90 g

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

•

kat. č. 83130-10

NŮŽ
UNIVERZÁLNÍ
•
•
•
•

kat. č. 83139-10

pro široké použití s plastovým
pouzdrem
ergonomicky tvarovaná rukojeť
s ochranou proti sklouznutí ruky
čepel z nerezavějící švédské oceli
délka čepele: 100 mm

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

204,00 Kč

Délka: 215 mm
Hmotnost: 69 g

SEKERA
UNIVERZÁLNÍ
KRÁTKÁ
•
•

•

•
•

kat. č. 83126-10

pro různé použití: pro kempování,
turistiku, do auta, na loď či na dovolenou
čepel vyrobena ze speciální uhlíkaté
oceli, je kována v zápustce
a jednoduše se brousí
ostří je precizně vybroušeno do
konvexního tvaru aby bylo méně
citlivé na poškození
dodáváno v plastovém pouzdře
hmotnost čepele: 470 g

915,00 Kč

Délka: 355 mm
Hmotnost: 640 g

SEKERA
UNIVERZÁLNÍ
DLOUHÁ
•

•

•
•

pro různé použití – pro tesaře,
stavebníky a chataře
čepel vyrobena ze speciální uhlíkaté
oceli, je kována v zápustce
a jednoduše se brousí
ostří je precizně vybroušeno do
konvexního tvaru, aby bylo méně
citlivé na poškození
dodáváno v plastovém pouzdře
hmotnost čepele: 760 g

1 122,00 Kč

Délka: 440 mm
Hmotnost: 940 g

SEKERA
ŠTÍPACÍ
•
•

•

•

•

kat. č. 83136-10

pro štípání středních špalků
čepel sekery je vyrobena ze
speciální uhlíkaté oceli, je kována
v zápustce a jednoduše se brousí
ostří je precizně vybroušeno do
konvexního tvaru, aby bylo méně
citlivé na poškození
nová geometrie čepele - zaoblené
okraje rozšířeného klínu štípacích
seker usnadňují vytažení sevřené
sekery ze špalku
hmotnost čepele: 1160 g

1 392,00 Kč

Délka: 600 mm
Hmotnost: 1570 g

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

•

kat. č. 83127-10

PILKA
ZAHRADNÍ
•
•

•
•

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

•

kat. č. 83128-10

ostří je plně zasouvací do držadla
k řezání čerstvého dřeva
rukojeť s měkkým povrchem
SoftGrip™ pro pevný a pohodlný
úchop
nový design s praktickou zatahovací
sponou na opasek
bezpečnostní zarážka brání
sklouznutí prstů
délka čepele: 160 mm

582,00 Kč

Délka: 223 mm
Hmotnost: 130 g

PILKA
VÍCEÚČELOVÁ
•
•
•
•

•
•
•

kat. č. 83134-10

pilka je určena na řezání čerstvého
dřeva
řeže při tahu
obsahuje praktickou zatahovací
sponou na opasek
rukojeť z měkkého povrchu
SoftGrip™ pro pevný a pohodlný
úchop
bezpečnostní zarážka brání
sklouznutí prstů
řeže větve až do průměru 120 mm
délka čepele: 255 mm

834,00 Kč

Délka: 555 mm
Hmotnost: 200 g

PILKA
S PEVNOU
ČEPELÍ
•
•
•
•

pro snadné řezání dřeva až do
průměru 120 mm
velmi účinný tvar zubů pro rychlé
a přesné řezání syrového dřeva
držadlo s měkkým povrchem,
ergonomicky zahnuté
čepel jde do řezu při tažném
pohybu
délka čepele: 330 mm

1 099,00 Kč

Délka: 490 mm
Hmotnost: 410 g

PILA
RÁMOVÁ
•
•
•
•
•
•
•

kat. č. 83129-10

dvojité ozubení se zakalenými zuby
pila řeže při tlačném i tažném
pohybu
velmi výkonné unikátní ozubení
výborně řeže mokré a čerstvé dřevo
ochrana prstů před poraněním
magnetický kryt listu pily pro
bezpečné přenášení
vyměnitelný pilový list
zúžený rám vpředu dovoluje řezání
i v nepřístupných místech

374,00 Kč

Délka: 625 mm
Hmotnost: 575 g

Dárky Fiskars nejen pro vaši zahradu

•

kat. č. 83138-10

