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Od ponad 370 lat staramy się, by produkty Fiskars  
spełniały wszelkie oczekiwania naszych Klientów.  
Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście  
do produkcji to filozofia naszej firmy. Właśnie dlatego  
produkty Fiskars są innowacyjne, funkcjonalne,  
łatwe w użytkowaniu i najwyższej jakości.
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Z OGRODU PROSTO NA TWÓJ TALERZ

Sadź,
siej,
zbieraj.
Nowość

Zaprojektowane tak,  
aby uprawa i zbieranie 
plonów sprawiało  
dużo satysfakcji
Nic nie smakuje lepiej niż wolność i niezależność.
Nic dziwnego, że coraz więcej osób (także  
w aglomeracjach miejskich) decyduje się samodzielnie 
uprawiać warzywa i owoce  – czy to na małym balkonie,
w ogródku warzywnym lub na własnej działce XXL.
Zbiory z własnej uprawy z powodzeniem zastąpią 
sklepowe produkty.



Pomidory
Truskawki
Rozmaryn

Cukinia
Papryka

Chilli
Mięta pieprzowa

Szczypiorek
Fasolka
Ogórki

POŁUDNIE

Balkon: 
dla 
minimalistów  
Tradycyjne skrzynki, ogród 
pionowy (donice zawieszone 
na ścianach), uprawa 
ziemniaków w pojemnikach 
- balkon oferuje więcej 
przestrzeni na kulinarną 
samorealizację niż mogłoby 
się wydawać. Niemniej 
jednak, wybierając warzywa, 
owoce i zioła na balkon 
należy pamiętać o tym, aby 
rośliny przede wszystkim były 
odporne i charakteryzowały 
się wysoką wydajnością.

 
 
 
 

Witamy po słonecznej stronie -  
z doskonałymi warunkami do uprawy 
roślin światłolubnych. Siej i zbieraj 
plony w okresie od wiosny do jesieni 
- istnieje mnóstwo gatunków, które 
doskonale odnajdą się w pełnym 
słońcu na balkonie południowym. 

Jednak zbyt intensywne słońce  
może prowadzić do poparzenia  
roślin. Wówczas należy pomyśleć  
o ich zacienieniu - zwykle wystarcza 
parasol słoneczny. Dobrze też sadzić 
rośliny do dużych donic, pojemników 
czy skrzynek, co pozwala na dłużej 
utrzymać wilgoć, dzięki czemu rośliny 
nie wymagają aż tak częstego  
podlewania.
 

Wyobraź sobie, że mieszkasz nad  
Morzem Śródziemnym. Nagle ktoś  
przenosi Cię w zimną strefę klimatyczną.
Umarłbyś, tak jak rośliny i zioła z basenu 
Morza Śródziemnego. Nigdy nie próbuj 
uprawiać rozmarynu lub pomarańczy  
na balkonie z ekspozycją północną. 
Nie znaczy to jednak, że należy 
 zrezygnować z sadzenia na nim roślin. 
Trzeba tylko wybrać takie  uprawy, które 
będą dobrze rosły w cieniu. Nie ustawiaj 
doniczek bezpośrednio na podłodze,  
lepiej je powiesić - czy to w koszu pod 
sufitem, czy nad balustradą. Zaleta: 
ziemia w doniczkach nie wysycha  
zbyt szybko, więc rośliny na balkonie  
północnym z pewnością wybaczą ci, 
jeśli zapomnisz je podlać.

Rukola
Szpinak
Czosnek 
niedźwiedzi
Burak
Kalarepa
Rzodkiewka
Roszponka

PÓŁNOC

JAKIE ROŚLINY WYBRAĆ NA BALKON?



Ogródek działkowy:  
dla sezonowych hobbystów 

W pierwszej piątce ulubionych prac 
ogrodowych znajduje się sadzenie  
i uprawa własnych owoców i warzyw. 
Wiele osób marzy o posiadaniu 
własnego ogrodu, jednak nie wszyscy 
mogą wprowadzić taki plan w życie. 
Dlatego coraz więcej ogrodników
- hobbystów decyduje się na wynajem 
ogródka działkowego.

W zależnośici od wielkości działki  
i preferencji, można posadzić tam 
dowolne owoce i warzywa.

POLECANE 
WARZYWA  
I OWOCE 

Cebula
Ziemniaki
Sałata
Marchew 

Kukurydza
Brokuły
Pietruszka
Agrest 

Stwórz kolorowy dywan  
z kwitnących roślin cebulowych  
Aby tuż po zimie przebiśniegi czy śnieżyczki mogły zachwycić nas swoją urodą, musimy umieścić ich cebulki 
w ziemi już jesienią. Delikatne żonkile, tulipany czy majestatyczny czosnek ozdobny zachwycą swoim pięknem, 
tworząc melanż barw także wiosną i latem. Każdego roku robią niezwykłe wrażenie w ogrodze. Dzięki wskazówkom 
dotyczącym sadzenia roślin można sprawić, że następna wiosna będzie kolorowa i radosna.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SADZENIA 
CEBUL TULIPANÓW
1. Napełnij sadzarkę do ok. trzech czwartych 

ziemią. Wykop mały otwór pod cebulkę.
2. Umieść cebulkę w ziemi. 
 Porada: tulipany należy sadzić na 

głębokość równą trzem wysokościom 
cebulki.

3. Przysyp cebulkę delikatnie ziemią.  
Podlej bulwę, nie przesadzając jednak  
z ilością wody, żeby nie doprowadzić  
do gnicia rośliny.

4. Wszystko, czego teraz potrzebujesz,  
to trochę cierpliwości, by wiosną móc 
cieszyć się feerią kolorowych kwiatów.

Czas sadzenia:  od września do grudnia
Okres kwitnienia: od marca do czerwca 



Ogród XXL: 
uniwersalny wariant 
Dużo wolnej przestrzeni, możliwość zachowania idealnych odstępów pomiędzy roślinami i odpowiednia ilość światła 
- zalety dużych ogrodów można długo wymieniać. Tutaj możesz aranżować i sadzić to, co lubisz, przez cały rok.  
Ci, którzy spróbują swoich sił w uprawie warzyw zimujących, nie tylko zaoszczędzą sobie wyjazdu do supermarketu 
w chłodne dni, ale także wspierają odpowiedzialną uprawę - ponieważ egzotyczne, importowane owoce i warzywa 
często muszą przetrwać długi transport, aby znaleźć się na półkach polskich sklepów.

JAKIE SĄ TYPOWE WARZYWA ZIMUJĄCE?
Warzywa korzeniowe: burak, pasternak, brukiew. 
Warzywa liściaste: roszponka, endywia, cykoria. 
Warzywa kapustne: jarmuż kędzierzawy, kapusta biała i czerwona.

CZY MOJE WARZYWA  
NIE PRZEMARZNĄ ZIMĄ? 
Gdy temperatura spadnie poniżej  
20 stopni, niektórzy z nas wyciągają 
już zimowe skarpetki. Tymczasem, 
najbardziej odporne na zimno  
warzywa dobrze znoszą nawet 
lekką warstwę śniegu. Liście 
sałaty zamarzają na mrozie, ale 
również szybko się rozmrażają. 
Zbieraj je dopiero, gdy są dojrzałe.



Sadzarka Xact™

Sadzenie  
i sianie
Odpowiednie narzędzie do każdego zadania:

Mechanizm  
blokujący
Blokuje ostrze  
w pozycji otwartej  
podczas sadzenia.

4

Duży otwór do wrzucania 
cebulek lub małych sadzonek 
Maksymalna wielkość do 50 mm.

1

2 Uchwyty
z wytrzymałego 
tworzywa

Głębokość  
sadzenia 150 mm

5

3 Lekki,  
aluminiowy trzonek

1

Wbij końcówkę ostrza  
w ziemię, naciskając pedał.

2

Pociągnij uchwyt do siebie, 
aby otworzyć otwór,  
aż usłyszysz kliknięcie.

4

Wyciągnij sadzarkę z ziemi, 
przysyp cebulkę i przyklep 
stopą. 

3

Wrzuć cebulkę lub małą 
sadzonkę przez górną część 
sadzarki. Wielkość do  
50 mm.

Jak używać?



Sadzarka Solid™

Wytrzymała obudowa 
ze wzmocnionego 
tworzywa FiberComp™  

Wygodny uchwyt 
Do spulchniania gleby.

Miarka głębokości 
Pomiar w centymetrach i calach.

Ruch obrotowy i ostre zęby 
Ułatwiają przebicie się nawet przez twardą 
warstwę ziemi.

Łopatka do wysiewu 
Solid™  

Oferuje cztery podstawowe 
elementy do sadzenia  
i wysiewania nasion w jednym 
lekkim, trwałym narzędziu.

Siewnik Solid™

Przeznaczony do rozsiewania nasion, 
soli, piasku, nawozów i nie tylko.
 

Pikownik Solid™

Służy do przygotowywania 
otworów w ziemi oraz 
sadzenia nasion, cebulek 
czy małych sadzonek na 
odpowiedniej głębokości.

Sadzarka z długim trzonkiem 
Ergo™

Wygodny uchwyt  
i dźwignia
Do spulchniania gleby.

2

3

4

Solidny, stalowy trzonek 

Stabilna podpórka 
na stopę
Dla lepszej kontroli wykopu.

Ruch obrotowy i ostre zęby
Ułatwiają przebicie się nawet  
przez twardą warstwę ziemi.



Nóż do zbiorów X-series™

Idealny do zbioru warzyw i owoców rosnących 
na grubych łodygach. Nóż posiada ostrze ze stali 
nierdzewnej z płaską końcówką do szybkich cięć 
i ząbkowaną krawędź do przecinania włóknistych 
łodyg. Nóż z ostrzem stałym zawiera pokrowiec 
ze szlufką, który umożliwia bezpieczne i wygodne 
przechowywanie narzędzia.

Zbieranie 
plonów
Intuicyjne narzędzia  
wykonane z trwałych  
i lekkich materiałów  
do łatwego i szybkiego 
zbioru plonów.

Ergonomiczna 
rękojeść
Powłoka SoftGrip™ 

poprawia komfort 
pracy.

4

Płaska końcówka
Do cięcia.

2 Precyzyjnie szlifowane 
ostrze ze stali 
nierdzewnej

Przedłużony 
uchwyt
Zwiększa trwałość.

5

3 Ząbkowana krawędź
Do cięcia jak „piłą“.

Nowość



Koszyk do zbiorów warzyw i owoców Plus™ 

Idealny do zbierania, noszenia oraz mycia plonów i narzędzi.

1 Precyzyjnie szlifowane 
ostrze ze stali 
nierdzewnej

3 Uchwyt SoftGrip™

Dla większego komfortu.
4 Cięcie „do siebie“

Do delikatnych pędów 
i szybkiego zbioru.

Nóż składany X-series™

Idealny do precyzyjnego i czystego cięcia mniejszych łodyg 
i gałązek. Składany, kompaktowy nóż dla wygodnego 
przechowywania. 

Wygodne uchwyty
Ergonomiczne uchwyty z funkcją 
blokady, pozwalające na obsługę 
jedną ręką.

3 Pełna część
Pozwala na oddzielenie 
delikatnych produktów  
od części z durszlakiem. 

2 Uchwyty boczne
Umożliwiają alternatywny 
sposób transportu.

4 Przegroda na narzędzia
Oddziela narzędzia  
od zbiorów.

5 Durszlak
Zawiera otwory, dzięki 
którym mycie zebranych 
plonów staje się wyjątkowo 
szybkie i proste.

5 Zakrzywiona 
końcówka
Ułatwia pracę w trudno 
dostępnych miejscach - 
bez ryzyka uszkodzenia 
otaczających roślin.

Blokada przycisków
Ułatwia zamykanie,  
a jednocześnie zapewnia 
bezpieczeństwo po otwarciu.

2



Dlaczego
Fiskars jest 
liderem na 
rynku narzędzi  
tnących?



Firma Fiskars istnieje na rynku już od 1649 roku  
i dzięki wieloletniej tradycji oraz doświadczeniu  
zyskała uznanie ogromnej rzeszy klientów na całym 
świecie. Dbając o najwyższą jakość, funkcjonalność  
i doskonały design swoich produktów, stała się  
cenionym ekspertem na rynku narzędzi ręcznych wśród 
wymagających ogrodników na całym świecie.

Koncepcja projektowania  
Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście  
to fundamenty naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars 
są najwyższej jakości, funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu. 
Zaawansowana technologia oraz wyrafinowany design  
idealnie dopasowują jej ofertę do potrzeb nowoczesnego  
rynku. Najlepszym wyrazem uznania dla produktów  
Fiskars są liczne prestiżowe nagrody przyznawane  
za wzornictwo i jakość, w tym takie wyróżnienie jak  
RedDot of the Best Design Awards.

Innowacyjność  
Marka Fiskars nie tylko opracowała setki innowacyjnych  
technologii i ma liczne patenty, ale zawsze jest o krok  
przed innymi. Dostarcza rozwiązania, które sprawiają,  
że praca jest prostsza i wydajniejsza, a narzędzia działają  
jak naturalne przedłużenie ręki. 

Wytrzymałość i jakość  
Wytrzymałość i jakość wykonania stanowią klucz  
do sukcesu firmy Fiskars. Przy tworzeniu narzędzi ogromne 
znaczenie ma zarówno zastosowanie najlepszych dostępnych 
materiałów, jak i to, że wszystkie nasze produkty muszą  
przejść rygorystyczne testy laboratoryjne, zanim zostaną 
wprowadzone na rynek.

Światowy lider  
Fiskars to marka numer 1 na światowej liście producentów  
nożyczek. Nasze ręczne narzędzie ogrodnicze są bestsellerami 
też w Europie, Ameryce Północnej, Australii i na Bliskim Wschodzie. 

Zorientowani na klienta  
Praca w ogrodzie daje poczucie szczęścia. Fiskars jest  
zaangażowany w tworzenie narzędzi, które pomogą odnaleźć 
ci satysfakcję w ogrodzie. 



Wierzymy, że 
Twoje szczęście 

rozkwitnie.



Wierzymy, że 
Twoje szczęście 

rozkwitnie.



Bębny z wężem s. 19
Węże ogrodowe s. 22
Zraszacze s. 28

Nawadnianie

Pistolety i lance zraszające s. 33
Złączki i przyłącza s. 37
Akcesoria s. 46



Dowolne 
umiejscowienie  
w ogrodzie,  
w zależności  
od potrzeb

Teleskopowy uchwyt  
dla wygodnej obsługi

Bęben obraca się 
o 360° dzięki możliwości 
użycia w pozycji poziomej

Łatwe rozwijanie  
i automatyczne zwijanie węża

Wąż 
przyłączeniowy 
7 m

Długość węża 
ogrodowego 20 m 

Powierzchnia nawadniana
do 1250 m²

Miękkie, antypoślizgowe 
podkładki

Gumowe kółka
dla łatwego transportu

Zintegrowany pojemnik 
do wygodnego 
przechowywania 
akcesoriów

Free
placement

360°
rotation Automatic  

reel-in

Bęben z wężem XL,
bęben z wężem XL z kółkami
Dowolne umiejscowienie, 
bęben obracany o 360°

Obrót o 

360°



20

NAWADNIANIE

Automatyczny bęben z wężem XL z kółkami Nr art.             1025933

E
A

N +!4;;?01”IEDJEK!
Długość: 600 mm Szerokość: 500 mm Waga: 11500 g Szt./opak. 1 Stary nr art. -

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie  
do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° 
umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni.  
Wąż automatycznie zwijany. Możliwość używania w pozycji  
poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Kółka ułatwiają  
manewrowanie i transport. W zestawie: wąż ogrodowy 13 mm 
(1/2ʺ), Q4. dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2 ,̋ 3/4", 1ʺ), 
szybkozłącze ze stopem 1/2-5/8 ,̋ szybkozłącze 1/2-5/8ʺ i nypel. 
Całkowity zasięg węża: 27 m (20 m węża + 7 m węża  
przyłączeniowego).

Automatyczny bęben z wężem XL Nr art.             1025932

E
A

N +!4;;?01”IEDJDD!
Długość: 552 mm Szerokość: 500 mm Waga: 10500 g Szt./opak. 1 Stary nr art. -

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie  
do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° 
umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. 
Wąż automatycznie zwijany. Możliwość używania w pozycji  
poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Opcja montażu  
na ścianie (uchwyt naścienny sprzedawany osobno). W zestawie: 
wąż ogrodowy 13 mm (1/2ʺ), Q4. dysza zraszająca, przyłącze  
kranowe multi (1/2 ,̋ 3/4 ,̋ 1ʺ), szbkozłącze ze stopem 1/2-5/8 ,̋  
szybkozłącze 1/2-5/8ʺ i nypel. Całkowity zasięg węża: 25 m  
(20 m węża + 5 m węża przyłączeniowego).

M L XLS

Wybierz odpowiedni 
produkt w zależności  
od wielkości ogrodu

  Zmierz rozmiar swojego ogrodu online: 
gardencalculator.fiskars.com

 Określ wielkość swojego ogrodu 

M L XLS

Bębny z wężem

XLUniversal fit. 
Fits with 
other brands.

25
meters 
reach

360°
rotation Automatic  

reel-in

XLUniversal fit. 
Fits with 
other brands.

27
meters 
reach

360°
rotation Automatic  

reel-in
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LUniversal fit. 
Fits with 
other brands.

31.5
meters 
reach

360°
rotation

MUniversal fit. 
Fits with 
other brands.

21.5
meters 
reach

360°
rotation

Bęben z wężem S, 15 m Nr art.             1020436

E
A

N 6411501510006
Długość: 444 mm Szerokość: 390 mm Waga: 3020 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem  
w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben  
w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie w dowolnym 
miejscu w ogrodzie. Całkowity zasięg do 15 m. Wytrzymały 
wąż 9 mm 3/8 ,̋ klasa odporności na skręcanie - Q4. Lekka 
konstrukcja. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny  
w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej. 
Możliwość montażu na ścianie (uchwyt naścienny sprzedawany 
osobno).

Bęben z wężem M, 20 m Nr art.             1023643

E
A

N +!4;;?01”IEDEJK!
Długość: 566 mm Szerokość: 398 mm Waga: 5600 g Szt./opak. 1 Stary nr art. -

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie 
do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° 
umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni.
Całkowity zasięg węża: 21,5 m (20 m węża + 1,5 m węża  
przyłączeniowego). Wytrzymały wąż 13 mm 1/2 ,̋ klasa odporności  
na skręcanie - Q3. Praktyczny wózek ułatwiający przemieszczanie 
po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż. Wygodny  
w obsłudze dzięki możliwości używania go w pozycji poziomej.

LUniversal fit. 
Fits with 
other brands.

31.5
meters 
reach

360°
rotation

MUniversal fit. 
Fits with 
other brands.

21.5
meters 
reach

360°
rotation

SUniversal fit. 
Fits with 
other brands.

15
meters 
reach

360°
rotation

Bęben z wężem L, 30 m Nr art.             1023644

E
A

N +!4;;?01”IEDEKH!
Długość: 566 mm Szerokość: 398 mm Waga: 6750 g Szt./opak. 1 Stary nr art. -

Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem  
w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben  
w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo  
dużych powierzchni. Całkowity zasięg węża: 31,5 m (30 m węża 
+ 1,5 m węża przyłączeniowego). Wytrzymały wąż 13 mm 1/2 ,̋ 
klasa odporności na skręcanie - Q3. Praktyczny wózek ułatwiający 
przemieszczanie po ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania 
wąż. Wygodny w obsłudze dzięki możliwości używania go  
w pozycji poziomej.

Bęben z wężem Solid™ L, 30 m Nr art.             1057237

E
A

N +!4;;?01”IEELKH!
Długość: 478 mm Szerokość: 478 mm Waga: 6050 g Szt./opak. 1 Stary nr art. 

Kompaktowy, łatwy w użyciu zestaw do podlewania. Dowolne  
umiejscowienie i obrót o 360° umożliwiają swobodne podlewanie 
bardzo dużych powierzchni. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż 
ogrodowy 13 mm (1/2ʺ), klasa odporności na skręcanie - Q3.  
Całkowity zasięg węża: 31,5 m (30 m węża + 1,5 m węża  
przyłączeniowego). Zintegrowany schowek do przechowywania 
akcesoriów zawiera: dyszę zraszającą i uniwersalne przyłącze kranowe 
o trzech średnicach: 21 mm (G 1/2ʺ), 26.5 mm (G 3/4ʺ) i 33.3 mm (G 1ʺ).  
W komplecie też: 2 szybkozłącza 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) i 1 szybkozłącze 
ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8ʺ).

Bęben z wężem Solid™ M, 20 m Nr art.             1057238

E
A

N +!4;;?01”IEELLE!
Długość: 478 mm Szerokość: 478 mm Waga: 4950 g Szt./opak. 1 Stary nr art. 

Kompaktowy, łatwy w użyciu zestaw do podlewania. Dowolne  
umiejscowienie i obrót o 360° umożliwiają swobodne podlewanie 
dużych powierzchni. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż ogrodowy 
13 mm (1/2ʺ), klasa odporności na skręcanie - Q3. Całkowity zasięg 
węża: 21,5 m (20 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego).  
Zintegrowany schowek do przechowywania akcesoriów zawiera:  
dyszę zraszającą i uniwersalne przyłącze kranowe o trzech  
średnicach: 21 mm (G 1/2ʺ), 26.5 mm (G 3/4ʺ) i 33.3 mm (G 1ʺ).  
W komplecie też: 2 szybkozłącza 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) i 1 szybkozłącze 
ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8ʺ).



Węże  
ogrodowe



Łatwy wybór
Wybierz wąż odpowiedni do Twoich ogrodowych potrzeb

Wysokiej jakości trzywarstwowy wąż ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym.
Przetestowany pod kątem wysokiego ciśnienia, odporności na skręcanie i działanie promieni UV.

Łatwy wybór
System oznaczenia kolorami ułatwia przyporządkowanie węża do odpowiedniej złączki.

9 mm
(3/8")

13–15 mm
(1/2–5/8")

19 mm
(3/4") 

Uniwersalny rozmiar
Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem.
Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne  
z urządzeniami innych producentów.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Q3 
Klasa odporności  
na skręcanie

Q4 
Klasa odporności  
na skręcanie

Q5 
Klasa odporności  
na skręcanie
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Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2ʺ), 30 m – Q3 Nr art.             1027103

E
A

N +!4;;?01”IEEFLK!
Długość: 395 mm Szerokość: 100 mm Waga: 3750 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2ʺ), 20 m – Q3 Nr art.             1027102

E
A

N +!4;;?01”IEEFKD!
Długość: 395 mm Szerokość: 65 mm Waga: 2500 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2ʺ), 20 m – Q4 Nr art.             1027104

E
A

N +!4;;?01”IEEFMH!
Długość: 395 mm Szerokość: 65 mm Waga: 2800 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2ʺ), 20 m – Q5 Nr art.             1027107

E
A

N +!4;;?01”IEEGFH!
Długość: 395 mm Szerokość: 65 mm Waga: 2900 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Węże ogrodowe

Fiskars oferuje szeroką gamę wysokiej jakości węży do podlewania 
zarówno małych, jak i bardzo dużych ogrodów.
Nasze węże są odporne na skręcanie i działanie promieni UV,  
cechuje je wyjątkowa trwałość.

Długość i średnica węża są podane w nazwie produktu. 

13 mm
(1/2") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

S-M

13 mm
(1/2") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

S-M

13 mm
(1/2") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

S-M

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

L
13 mm
(1/2") 
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UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

L
13 mm
(1/2") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

XL
13 mm
(1/2") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

L
13 mm
(1/2") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

S-M
15 mm
(5/8") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

M-L
15 mm
(5/8") 

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2ʺ), 30 m – Q4 Nr art.             1027105

E
A

N +!4;;?01”IEEGDD!
Długość: 395 mm Szerokość: 100 mm Waga: 4200 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2ʺ), 30 m – Q5 Nr art.             1027108

E
A

N +!4;;?01”IEEGGE!
Długość: 395 mm Szerokość: 100 mm Waga: 4350 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2ʺ), 50 m – Q4 Nr art.             1027106

E
A

N +!4;;?01”IEEGEK!
Długość: 395 mm Szerokość: 145 mm Waga: 7000 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8ʺ), 20 m – Q3 Nr art.             1027096

E
A

N +!4;;?01”IEEFEL!
Długość: 395 mm Szerokość: 90 mm Waga: 2800 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8ʺ), 25 m – Q3 Nr art.             1027097

E
A

N +!4;;?01”IEEFFI!
Długość: 395 mm Szerokość: 95 mm Waga: 3510 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny 
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża  
do odpowiedniej złączki.
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UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

S-M
19 mm
(3/4") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

S-M
19 mm
(3/4") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

M-L15 mm
(5/8") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

XL
15 mm
(5/8") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.19 mm

(3/4") 

M-L

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8ʺ), 25 m – Q4 Nr art.             1027098

E
A

N +!4;;?01”IEEFGF!
Długość: 395 mm Szerokość: 95 mm Waga: 3710 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. 
Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych 
ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego  
przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 15 mm (5/8ʺ), 50 m – Q4 Nr art.             1027099

E
A

N +!4;;?01”IEEFHM!
Długość: 395 mm Szerokość: 275 mm Waga: 7960 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4.  
Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych 
ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego  
przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4ʺ), 20 m – Q3 Nr art.             1027109

E
A

N +!4;;?01”IEEGHL!
Długość: 395 mm Szerokość: 115 mm Waga: 4300 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze.  Klasa odporności na skręcanie - 3. 
Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych 
ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego  
przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4ʺ), 20 m – Q4 Nr art.             1027110

E
A

N +!4;;?01”IEEGII!
Długość: 395 mm Szerokość: 115 mm Waga: 4700 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4.  
Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych 
ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego  
przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4ʺ), 25 m – Q3 Nr art.           1027100  

E
A

N +!4;;?01”IEEFIJ!
Długość: 395 mm Szerokość: 120 mm Waga: 4960 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie 3.  
Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych 
ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego  
przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.



NAWADNIANIE

27

Uses  
up to  

70% less 
water

can be 
cut

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Time 
saving

Flow 
control

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

XL
19 mm
(3/4") 

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

S

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

UV 
resistant

Pressure
tested

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4ʺ), 50 m – Q4 Nr art.             1027111

E
A

N +!4;;?01”IEEGJF!
Długość: 395 mm Szerokość: 275 mm Waga: 11750 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. 
 Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych 
ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego  
przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw z wężem ogrodowym Premium, 9 mm (3/8ʺ), 15 m – Q4 Nr art.             1027101

E
A

N +!4;;?01”IEEFJG!
Długość: 255 mm Szerokość: 105 mm Waga: 1460 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Wysokiej jakości, łatwy w obsłudze wąż 9 mm (3/8ʺ) 
ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym. Dwa szybkozłącza,  
9 mm (3/8ʺ) z oznaczeniem kolorystycznym  i nypel do łączenia  
i przedłużania węży. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny  
na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów.  
System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania 
węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw – uchwyt naścienny z wężem 13 mm (1/2ʺ), 15 m – Q4 Nr art.             1027678

E
A

N +!4;;?01”IEEGMG!
Długość: 390 mm Szerokość: 65 mm Waga: 2050 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Zwiększa zasięg bębna z wężem, użyty samodzielnie nadaje się  
do podlewania małych ogródków. Wytrzymały uchwyt naścienny. 
Dołączone elementy mocujące do montażu na ścianie. Klasa  
odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV.  
Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia  
kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża
do odpowiedniej złączki.

Zestaw przyłączeniowy – wąż 13 mm (1/2ʺ), 1.8 m – Q4 Nr art.             1057621

E
A

N +!4;;?01”IEEMIM!
Długość: 265 mm Szerokość: 42 mm Waga: 410 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Wąż przyłączeniowy umożliwia podłączenie bębna lub innej  
końcówki zraszającej do kranu.  Wąż 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) 1.8 m, Q4. 
Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ). Szybkozłącze,  
13-15 mm (1/2-5/8ʺ). Przyłącze kranowe multi do kranu z gwintem  
21 mm (G 1/2ʺ), 26,5 mm (G 3/4ʺ) i 33,3 mm (G 1ʺ).

Wąż nawadniający, 15 m Nr art.             1025935

E
A

N +!4;;?01”IEDJGE!
Długość: 360 mm Szerokość: 65 mm Waga: 1630 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Redukuje zużycie wody nawet o 70%. Długość węża 15 m. Wąż 
można przyciąć na odpowiednią długość za pomocą nożyczek. 
Sterowanie przepływem wody i ciśnieniem odbywa się przy użyciu 
zaworu. W komplecie pięć metalowych szpilek do łatwego  
mocowania węża. Odporny na działanie promieni UV.





Zraszacze
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Zraszacz wahadłowy, On/Off Nr art.             1027028

E
A

N +!4;;?01”IEDKGD!
Długość: 525 mm Szerokość: 192 mm Waga: 560 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala  
na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika  
przed zamoczeniem. Łatwa regulacja kierunku rozpylania wody  
i szerokości zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni
o wymiarach 17x21 m. Wygodny do czyszczenia dzięki silikonowym 
dyszom i wyjmowanemu filtrowi. Specjalny otwór do wygodnego 
przechowywania. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami 
innych producentów.

Zraszacz oszczędzający wodę, metalowa podstawa Nr art.             1023661

E
A

N +!4;;?01”IEDGGH!
Długość: 527 mm Szerokość: 183 mm Waga: 1410 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: mniejszy strumień 
pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także 
zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja 
zasięgu zraszania do 19 m pozwala na nawadnianie powierzchni
o wymiarach 17,5x19 m. Wytrzymała metalowa podstawa.  
Wbudowany zawór spustowy i łatwy do czyszczenia filtr. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz oszczędzający wodę Nr art.             1023662

E
A

N +!4;;?01”IEDGHE!
Długość: 507 mm Szerokość: 183 mm Waga: 510 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Innowacyjna technologia oszczędzająca wodę: nmniejszy strumień 
pośrodku zraszacza redukuje zużycie wody nawet o 20%, a także 
zapobiega tworzeniu się kałuż wokół zraszacza. Łatwa regulacja 
zasięgu zraszania pozwala na nawadnianie powierzchni o wymiarach 
16x17 m. Plastikowa podstawa odporna na uderzenia.  
Wbudowany zawór spustowy i łatwy do czyszczenia filtr. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz wahadłowy, metalowa podstawa Nr art.             1023660

E
A

N +!4;;?01”IEDGFK!
Długość: 527 mm Szerokość: 183 mm Waga: 650 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Ergonomiczne pokrętło umożliwia szybkie i łatwe ustawienie  
zakresu i kierunku podlewania. Łatwa regulacja zasięgu pozwala  
na nawadnianie powierzchni o wymiarach 17,5x19 m. Trwała  
aluminiowa rura  z 19 precyzyjnymi, mosiężnymi dyszami. Wytrzymała 
metalowa podstawa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami 
innych producentów.

Zraszacze

Zraszacze Fiskars są łatwe w obsłudze. Idealnie sprawdzą się na powierzchniach 
niewielkich, jak i bardzo dużych. Posiadają szeroki zakres regulacji.

Łatwy wybór w zależności od kształtu podlewanej powierzchni

300 –500 m2

L

150 –300 m2

M

150 –500 m2

M-L

300 –500 m2

L
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> 500 m2

XL

150 –300 m2

M

> 500 m2

XL

> 500 m2

XL

> 500 m2

XL

Zraszacz wahadłowy Nr art.             1023659

E
A

N +!4;;?01”IEDGED!
Długość: 485 mm Szerokość: 183 mm Waga: 300 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Ergonomiczne pokrętło umożliwia szybkie i łatwe ustawienie  
zakresu i kierunku podlewania. Łatwa regulacja zasięgu pozwala  
na nawadnianie powierzchni o wymiarach 16x17 m. Trwała aluminiowa 
rura z 17 precyzyjnymi dyszami. Wytrzymała plastikowa podstawa.  
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, podstawa trójnóg Nr art.             1027050

E
A

N +!4;;?01”IEDKIH!
Długość: 245 mm Szerokość: 92 mm Waga: 600 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala 
na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed 
zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu 
wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana 
średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Solidna trójnożna 
podstawa przytwierdzana do podłoża. Uniwersalny rozmiar,  
kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz pulsacyjny dookolny On/Off, na szpilce Nr art.             1027029

E
A

N +!4;;?01”IEDKHK!
Długość: 355 mm Szerokość: 112 mm Waga: 480 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala 
na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed 
zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu 
wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana 
średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 26 m. Pewne i stabilne 
mocowanie na trawniku dzięki metalowej szpilce. Uniwersalny  
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz pulsacyjny, metalowy na kółkach Nr art.             1023656

E
A

N +!4;;?01”IEDFLD!
Długość: 255 mm Szerokość: 80 mm Waga: 940 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu,  
rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia:  
od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanej  
powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa trójnożna podstawa 
zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się  
po ogrodzie. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

Zraszacz pulsacyjny, metalowy Nr art.             1023658

E
A

N +!4;;?01”IEDGDG!
Długość: 360 mm Szerokość: 66 mm Waga: 470 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Trwały metalowy zraszacz z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu,  
rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia:  
od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszanej  
powierzchni wynosi maks. 26 m. Metalowa szpilka. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.
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0 –150 m2

S

0 –150 m2

S

0 –150 m2

S

Zraszacz dookolny, metalowy na kółkach Nr art.             1023657

E
A

N +!4;;?01”IEDFMK!
Długość: 265 mm Szerokość: 85 mm Waga: 840 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Delikatne, równomierne nawadnianie małych ogródków.  
Strumień wody przypomina naturalnie padający deszcz.  
Trwała metalowa głowica. Metalowa trójnożna podstawa 
zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie 
się po ogrodzie. Regulowana średnica zraszanej powierzchni  
wynosi maks. 13 m. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny  
z produktami innych producentów.

Zraszacz, koło Nr art.             1023663

E
A

N +!4;;?01”IEDGIL!
Długość: 115 mm Szerokość: 42 mm Waga: 460 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw.
Nawadnia obszar w kształcie koła o powierzchni do 8,5 m. Trwała 
metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar,  
kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz, kwadratowy Nr art.             1023664

E
A

N +!4;;?01”IEDGJI!
Długość: 115 mm Szerokość: 42 mm Waga: 480 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw.
Nawadnia obszar w kształcie kwadratu o wymiarach 9x9 m.
Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, 
kompatybilny z produktami innych producentów.
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Pistolety i lance 
zraszające
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Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Pistolet zraszający, multi Nr art.             1052184

E
A

N +!4;;?01”IEEIGM!
Długość: 185 mm Szerokość: 90 mm Waga: 190 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Pięć opcji regulacji strumienia wody. Obrotowa, wymienna głowica 
SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, 
strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub silnego 
punktowego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody  
za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars –  
możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności 
od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny  
w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu  
do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny  
z produktami innych producentów.

FiberComp™ Pistolet zraszający, multi Nr art.             1054783

E
A

N +!4;;?01”IEEKDJ!
Długość: 186 mm Szerokość: 90 mm Waga: 180 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju stru-
mienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego,  
zraszającego lub punktowego. Lekka, ergonomiczna konstrukcja. 
Uchwyt z tworzywa FiberComp™ jest dwa razy bardziej wytrzymały  
i posiada regulację przepływu wody za pomocą kciuka. Część  
systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia  
głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb. 
Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich  
temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Pistolet zraszający, 3-funkcyjny Nr art.             1054782

E
A

N +!4;;?01”IEEJMD!
Długość: 192 mm Szerokość: 56 mm Waga: 150 g Szt./opak. 5 Stary nr art. -

Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju 
strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. 
Lekka, ergonomiczna konstrukcja. Uchwyt z tworzywa FiberComp™ 
jest dwa razy bardziej wytrzymały i posiada regulację przepływu  
wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars –  
możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności 
od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, 
nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych 
pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych 
producentów.

FiberComp™ Regulowany pistolet zraszający Nr art.             1054781

E
A

N +!4;;?01”IEEJLG!
Długość: 202 mm Szerokość: 35 mm Waga: 140 g Szt./opak. 5 Stary nr art. -

Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Obrotowa, wymienna  
głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego  
punktowego lub zraszającego. Lekka, ergonomiczna konstrukcja. 
Uchwyt z tworzywa FiberComp™ jest dwa razy bardziej wytrzymały 
i posiada regulację przepływu wody za pomocą kciuka. Część  
systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego łączenia  
głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb.  
Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperatu-
rach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, 
kompatybilny z produktami innych producentów.

Pistolety i lance zraszające

Pistolety i lance zraszające mają ergonomiczną konstrukcję.  
Uchwyt z powłoką SoftGrip™ doskonale leży w ręku podczas podlewania.  
Pistolety są łatwe w obsłudze i dysponują różnymi rodzajami strumienia wody z płynną 
regulacją przepływu. Wszystkie nasze produkty mają uniwersalny rozmiar, są kompatybilne 
z urządzeniami zraszającymi innych producentów.

WARRANTY

5
YEARS

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

WARRANTY

5
YEARS

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

WARRANTY

5
YEARS

Universal fit. 
Fits with 
other brands.
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Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Pistolet zraszający, 3-funkcyjny Nr art.             1052183

E
A

N +!4;;?01”IEEIFF!
Długość: 190 mm Szerokość: 56 mm Waga: 150 g Szt./opak. 5 Stary nr art. -

Obrotowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju 
strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej 
mżawki. Bezstopniowa regulacja przepływu wody  
za pomocą kciuka. Część systemu modularnego Fiskars –  
możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem w zależności 
od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, 
nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych 
pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych 
producentów.

Regulowany pistolet zraszający Nr art.             1052182

E
A

N +!4;;?01”IEEIEI!
Długość: 190 mm Szerokość: 35 mm Waga: 140 g Szt./opak. 5 Stary nr art. -

Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Obrotowa, wymienna 
głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: 
silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja  
przepływu wody za pomocą kciuka. Część systemu modularnego 
Fiskars – możliwość dowolnego łączenia głowicy z uchwytem  
w zależności od indywidualnych potrzeb. Odporny na mróz.  
Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu 
do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny 
z produktami innych producentów.

Dysza zraszająca Nr art.             1027088

E
A

N +!4;;?01”IEEEGG!
Długość: 68 mm Szerokość: 36 mm Waga: 60 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Obrotowa głowica  
z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia  
punktowego lub zraszającego. Przyjemna w dotyku, nawet  
w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych  
pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych 
producentów.

Lanca zraszająca, 3-funkcyjna Nr art.             1052186

E
A

N +!4;;?01”IEEIIG!
Długość: 878 mm Szerokość: 56 mm Waga: 440 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Regulowana głowica SoftGrip™ umożliwia wybór trzech rodzajów  
strumienia: silnego punktowego, delikatnej mżawki lub natryskowego. 
Wymienna, obrotowa (w zakresie 180°) głowica do precyzyjnego  
podlewania. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za pomocą 
kciuka. Część systemu modularnego Fiskars – możliwość dowolnego 
łączenia głowicy z uchwytem w zależności od indywidualnych potrzeb.
Trwałe połączenie ze zintegrowanym aluminiowym trzonkiem.  
Przyjemna w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu  
do metalowych lanc. Całkowity zasięg: 74 cm. Uniwersalny rozmiar, 
kompatybilny z produktami innych producentów.

Regulowana lanca zraszająca Nr art.             1052185

E
A

N +!4;;?01”IEEIHJ!
Długość: 775 mm Szerokość: 35 mm Waga: 340 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Regulowana głowica 
SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: punktowego 
lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja przepływu wody za 
pomocą kciuka. Uchwyt pasuje do innych wymiennych głowic 
zraszających Fiskars. Trwałe połączenie ze zintegrowanym 
aluminiowym trzonkiem. Przyjemna w dotyku, nawet w niskich 
temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów.  
Całkowity zasięg: 64 cm. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny  
z produktami innych producentów.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.



NAWADNIANIE

36

Głowica do pistoletu zraszającego, 3-funkcyjna Nr art.             1059237

E
A

N +!4;;?01”IEFDDD!
Długość: 108 mm Szerokość: 70 mm Waga: 80 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Trzy funkcyjna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju 
strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki.
Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 
1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

Głowica do pistoletu zraszającego, multi Nr art.             1059238

E
A

N +!4;;?01”IEFDEK!
Długość: 136 mm Szerokość: 110 mm Waga: 130 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: 
delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego 
lub silnego punktowego. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających 
Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 
1052185, 1052186.

FiberComp™ Uchwyt do głowic zraszających Nr art.             1059239

E
A

N +!4;;?01”IEFDFH!
Długość: 234 mm Szerokość: 35 mm Waga: 120 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 
1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.
Uchwyt wykonany z wytrzymałego i lekkiego tworzywa  
FiberComp™. Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za 
pomocą kciuka i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych 
wymiennych głowic zraszających Fiskars. Odporny na mróz.  
Przyjemny w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu 
do metalowych pistoletów.

Comfort Uchwyt do głowic zraszających Nr art.           1059560  

E
A

N +!4;;?01”IEFDGE!
Długość: 234 mm Szerokość: 35 mm Waga: 100 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Pasuje do dysz i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 
1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.
Lekka i ergonomiczna konstrukcja uchwytu z powłoką SoftGrip™.
Wygodny uchwyt z regulacją przepływu wody za pomocą kciuka  
i uniwersalnym przyłączem, pasującym do innych wymiennych  
głowic zraszających Fiskars. Odporny na mróz. Przyjemny w dotyku, 
nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych 
pistoletów.

Głowica do pistoletu zraszającego, regulowana dysza Nr art.             1059236

E
A

N +!4;;?01”IEEMMK!
Długość: 106 mm Szerokość: 51 mm Waga: 60 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Regulowana głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór 
rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego.  
Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Pasuje do pistoletów 
i lanc zraszających Fiskars: 1054781, 1054782, 1054783, 
1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186.

Głowice zraszające i uchwyty

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.
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Złączki  
i przyłącza



Przyłącza 
kranowe

Szybkozłącza
kran

Węże

Reparatory

Pistolety zraszające, 
zraszacze itp.

Szybkozłącza
(zakończenie węża)

Nyple/
Rozdzielacze

Transport 
wody  
z kranu  
do rośliny – 
wszystko, 
czego  
potrzebujesz 
do podlewania  
ogrodu 

Uniwersalny rozmiar
Masz produkty do  
podlewania innych marek?  
Żaden problem.
Nasze produkty do 
nawadniania zostały tak 
zaprojektowane, aby były 
kompatybilne z urządzeniami 
innych producentów.

Universal fit.
Fits with 
other brands.



FiberComp™
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WARRANTY

5
YEARS

WARRANTY

5
YEARS

WARRANTY

5
YEARS

Stop

WARRANTY

5
YEARS

Universal fit. 
Fits with 
other brands.19 mm

(3/4") 

FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4ʺ) Nr art.             1054790

E
A

N +!4;;?01”IEEKJL!
Długość: 68 mm Szerokość: 46 mm Waga: 40 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody 
z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zrasza-
jącej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka 
konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo 
w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne  
na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest 
przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia  
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. 
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze, 19 mm (3/4ʺ) Nr art.             1054787

E
A

N +!4;;?01”IEEKHH!
Długość: 68 mm Szerokość: 46 mm Waga: 40 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe 
tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku.
Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt 
jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia 
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. 
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

FiberComp™ Reparator, 19 mm (3/4ʺ) Nr art.             1054785

E
A

N +!4;;?01”IEEKFD!
Długość: 68 mm Szerokość: 45 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe  
tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. 
Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt 
jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia 
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars.  
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) Nr art.             1054789

E
A

N +!4;;?01”IEEKIE!
Długość: 68 mm Szerokość: 39 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody  
z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia, np. dyszy  
zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. 
Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe 
tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. 
Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt 
jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia 
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars.  
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

FiberComp™ Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) Nr art.           1054786  

E
A

N +!4;;?01”IEEKGK!
Długość: 68 mm Szerokość: 39 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe 
tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku.
Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt 
jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia 
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. 
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

Złączki i przyłącza

Universal fit. 
Fits with 
other brands.19 mm

(3/4") 

Universal fit. 
Fits with 
other brands.19 mm

(3/4") 

Universal fit. 
Fits with 
other brands.13–15 mm

(1/2–5/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.13–15 mm

(1/2–5/8")

WARRANTY

5
YEARS

WARRANTY

5
YEARS

Stop
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19 mm
(3/4") 

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Stop

FiberComp™ Reparator, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) Nr art.             1054784

E
A

N +!4;;?01”IEEKEG!
Długość: 68 mm Szerokość: 36 mm Waga: 20 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe 
tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku.
Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt 
jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia 
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. 
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4ʺ) Nr art.             1027081

E
A

N +!4;;?01”IEEDJI!
Długość: 68 mm Szerokość: 46 mm Waga: 40 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ 
wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy 
zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. 
Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet 
gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów 
uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży 
Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych 
producentów.

Szybkozłącze, 19 mm (3/4ʺ) Nr art.             1027074

E
A

N +!4;;?01”IEDMMD!
Długość: 68 mm Szerokość: 46 mm Waga: 40 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów 
zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty  
SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są  
mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest  
przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia  
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. 
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 19 mm (3/4ʺ) Nr art.             1027066

E
A

N +!4;;?01”IEDMEH!
Długość: 68 mm Szerokość: 45 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet 
gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów 
uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System 
oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży 
Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) Nr art.             1027079

E
A

N +!4;;?01”IEEDHE!
Długość: 68 mm Szerokość: 39 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody 
z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, 
pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne 
punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie  
są mokre. W porównaniu do metalowych  elementów uchwyt jest 
przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni.  System oznaczenia 
kolorami dla łatwego przyprządkowania  złączki do węży Fiskars.  
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny  z produktami innych producentów.

19 mm
(3/4") 

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

19 mm
(3/4") 

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

WARRANTY

5
YEARS

Universal fit. 
Fits with 
other brands.13–15 mm

(1/2–5/8")

13–15 mm
(1/2–5/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Stop
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9 mm
(3/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

13–15 mm
(1/2–5/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

9 mm
(3/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

13–15 mm
(1/2–5/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

9 mm
(3/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Stop

Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) Nr art.            1027072

E
A

N +!4;;?01”IEDMKJ!
Długość: 68 mm Szerokość: 39 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Szybka wymiana urządzeń np. dyszy zraszającej, pistoletu  
zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty  
SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są 
mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest 
przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia  
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. 
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

Reparator, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) Nr art.             1027064

E
A

N +!4;;?01”IEDLME!
Długość: 68 mm Szerokość: 36 mm Waga: 20 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet 
gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów 
uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System  
oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania do węży Fiskars.
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 9 mm (3/8ʺ) Nr art.             1027078

E
A

N +!4;;?01”IEEDGH!
Długość: 68 mm Szerokość: 39 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody 
z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, 
pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne 
punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie 
są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest  
przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia  
kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars.  
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych  
producentów.

Szybkozłącze, 9 mm (3/8ʺ) Nr art.             1027071

E
A

N +!4;;?01”IEDMJM!
Długość: 68 mm Szerokość: 39 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów 
zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty  
SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre.  
W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny  
w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla 
łatwego przyprządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 9 mm (3/8ʺ) Nr art.           1027063 

E
A

N +!4;;?01”IEDLLH!
Długość: 68 mm Szerokość: 29 mm Waga: 20 g Szt./opak. 12 Stary nr art. -

Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet 
gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów 
uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System  
kodowania kolorami dla łatwego przyprządkowania do węży  
Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych 
producentów.
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Universal fit. 
Fits with 
other brands.1"

Universal fit. 
Fits with 
other brands.1/2,  

3/4 & 1"

9 mm
(3/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

13–15 mm
(1/2–5/8")

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

19 mm
(3/4") 

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 19 mm (3/4ʺ) Nr art.             1027087

E
A

N +!4;;?01”IEEEFJ!
Długość: 158 mm Szerokość: 46 mm Waga: 80 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń  
np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na 
końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną 
pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych 
elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. 
System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki  
do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami 
innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 13-15 mm (1/2-5/8ʺ) Nr art.             1027086

E
A

N +!4;;?01”IEEEEM!
Długość: 158 mm Szerokość: 44 mm Waga: 70 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń  
np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na 
końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną 
pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych 
elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. 
System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki  
do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami 
innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 9 mm (3/8ʺ) Nr art.             1027085

E
A

N +!4;;?01”IEEEDF!
Długość: 158 mm Szerokość: 44 mm Waga: 60 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń 
np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na  
końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną 
pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych 
elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. 
System oznaczenia kolorami dla łatwego przyprządkowania złączki 
do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami 
innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe, multi Nr art.             1027056

E
A

N +!4;;?01”IEDLEI!
Długość: 68 mm Szerokość: 42 mm Waga: 30 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. 
FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu 
do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do kranów o trzech 
najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2ʺ), 26,5 mm (G 3/4ʺ) 
i 33,3 mm (G 1ʺ). Łatwa obsługa, ergonomiczny ksztalt. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe 33,3 mm (G 1ʺ) Nr art.             1027055

E
A

N +!4;;?01”IEDLDL!
Długość: 68 mm Szerokość: 42 mm Waga: 10 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu.
FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo 
w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do 
kranu z gwintem: Ø 33,3 mm (G 1ʺ). Łatwa w obsługa, ergonomiczny 
kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych 
producentów.

WARRANTY

5
YEARS

WARRANTY

5
YEARS
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Universal fit. 
Fits with 
other brands.3/4"

Universal fit. 
Fits with 
other brands.1/2"

1/2,  
3/4 & 1"

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

1/2,  
3/4 & 1"

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

M22x1
M24x1

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

FiberComp™ Przyłącze kranowe 26,5 mm (G 3/4ʺ) Nr art.             1027054

E
A

N +!4;;?01”IEDKMF!
Długość: 68 mm Szerokość: 35 mm Waga: 10 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża  
do kranu. FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe  
tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy  
z plastiku. Pasuje do kranu z gwintem: Ø 26,5 mm (G 3/4ʺ). 
Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Uniwersalny rozmiar, 
kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2ʺ) Nr art.             1027053

E
A

N +!4;;?01”IEDKLI!
Długość: 68 mm Szerokość: 30 mm Waga: 10 g Szt./opak. 12 Stary nr art. -

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu.
FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo  
w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Pasuje do 
kranu z gwintem: Ø 21 mm (G 1/2ʺ). Łatwa obsługa, ergonomiczny 
kształt. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych 
producentów.

Przyłącze kranowe, multi Nr art.             1027051

E
A

N +!4;;?01”IEDKJE!
Długość: 68 mm Szerokość: 42 mm Waga: 20 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu.
Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach:  
21 mm (G 1/2ʺ), 26,5 mm (G 3/4ʺ) i 33,3 mm (G 1ʺ). Łatwa obsługa.
Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącze kranowe podwójne, multi Nr art.             1027061

E
A

N +!4;;?01”IEDLJD!
Długość: 118 mm Szerokość: 45 mm Waga: 90 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie dwóch węży do 
jednego kranu. Wyposażone w dwa niezależne zawory regulujące 
przepływ wody. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych 
średnicach: 21 mm (G 1/2ʺ), 26,5 mm (G 3/4ʺ) i 33,3 mm (G 1ʺ).
Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami 
innych producentów.

Przyłącze kranowe do kranów wewnętrznych, M 22x1/M 24x1 Nr art.           1027062  

E
A

N +!4;;?01”IEDLKK!
Długość: 68 mm Szerokość: 40 mm Waga: 50 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

System blokujący zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie węża  
z kranem wewnętrznym. Przyciśnięcie dwóch przycisków powoduje 
szybkie zwolnienie adaptera i odłączenie węża. W zestawie metalowy 
adapter z gwintem wewnętrznym M22 i gwintem zewnętrznym M24.
 Łatwy montaż. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami 
innych producentów.

WARRANTY

5
YEARS

WARRANTY

5
YEARS
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Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

G 1/2"
(21 mm)

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

Przyłącze kranowe, gwint zewnętrzny 21 mm (G 1/2ʺ) Nr art.             1027060

E
A

N +!4;;?01”IEDLIG!
Długość: 68 mm Szerokość: 21  mm Waga: 10 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Służy do łączenia z gwintem wewnętrznym Ø 21 mm (G 1/2ʺ).  
Do użytku w ogrodzie i wewnątrz pomieszczeń. Uniwersalny rozmiar, 
kompatybilny z produktami innych producentów.

Nypel Nr art.             1027068

E
A

N +!4;;?01”IEDMGL!
Długość: 68 mm Szerokość: 32 mm Waga: 20 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Do łączenia węży o różnych średnicach. Pasuje do wszystkich typów  
i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny  
z produktami innych producentów.

Rozdzielacz Y Nr art.             1027070

E
A

N +!4;;?01”IEDMIF!
Długość: 68 mm Szerokość: 20 mm Waga: 20 g Szt./opak. 12 Stary nr art. -

Do rozgałęzienia ujęcia wody do dwóch oddzielnych węży. Pasuje  
do wszystkich typów  i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, 
kompatybilny z produktami innych producentów.
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Universal fit. 
Fits with 
other brands.

G 1/2",  
3/4" & 1"

Universal fit. 
Fits with 
other brands.

G 1/2",  
3/4" & 1"

Sterownik nawadniania, podwójny Nr art.             1054792

E
A

N +!4;;?01”IEEKLF!
Długość: 222 mm Szerokość: 150 mm Waga: 580 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Możliwość programowania sterownika nawadniania, tak aby  
uruchamiał dwa węże niezależnie lub jednocześnie. Czas podlewania 
1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Łatwe  
programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania  
nawadniania. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech  
najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy 
dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik 
niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli 
bateria jest zbyt słaba.

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l Nr art.             1025934

E
A

N +!4;;?01”I10624
Długość: 495 mm Szerokość: 185 mm Waga: 1300 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 

Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania  
środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, 
delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza -  
od delikatnej mgiełki do silnego strumienia.  Pasek na ramię 
do wygodnego noszenia. Pojemność robocza 5 l (pojemność  
całkowita 5,8 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, 
żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.

Opryskiwacz ciśnieniowy 1,8 l Nr art.             1027379

E
A

N +!4;;?01”I11379!
Długość: 310 mm Szerokość: 220 mm Waga: 300 g Szt./opak. 9 Stary nr art. 

Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania  
środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego,  
delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza -  
od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Łatwy w użyciu,  
wyposażony w funkcję blokady za pomocą kciuka, zawór  
bezpieczeństwa zapewniający stabilność ciśnienia oraz skalę  
na zbiorniku. Pojemność robocza 1,8 l (pojemność całkowita 2 l). 
Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, 
zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.

Akcesoria

Uzupełnij swój zestaw do podlewania wygodnymi akcesoriami  
do przechowywania i zraszania.

Sterownik nawadniania, pojedynczy Nr art.             1054791

E
A

N +!4;;?01”IEEKKI!
Długość: 200 mm Szerokość: 150 mm Waga: 380 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania 
nawadniania. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia 
po deszczu do siedmiu dni. Przyłącze kranowe multi pasuje do 
kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie 
wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie).  
Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii 
przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.
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Uchwyt naścienny do bębna z wężem XL Nr art.             1027095

E
A

N +!4;;?01”IEEFDE!
Długość: 275 mm Szerokość: 195 mm Waga: 1450 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Uchwyt naścienny do bębna z wężem XL (1025932). Wytrzymała 
obudowa z tworzywa FiberComp™ i metalowa konstrukcja.
W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z wężem S Nr art.             1020448

E
A

N +!4;;?01”IEDEFM!
Długość: 250 mm Szerokość: 30 mm Waga: 600 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Uchwyt naścienny do bębna z wężem S (1020436). Wytrzymała 
metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie 
i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z wężem Solid™ Nr art.             1059235

E
A

N +!4;;?01”IEEMLD!
Długość: 534 mm Szerokość: 73 mm Waga: 340 g Szt./opak. 3 Stary nr art. -

Uchwyt naścienny do bębna z wężem Solid™, M (1057238)  
i L (1057237). Wytrzymała konstrukcja. W komplecie elementy  
do montażu na ścianie i instrukcja.

Adapter do zraszacza Nr art.             1027089

E
A

N +!4;;?01”IEEEHD!
114 mm Szerokość: 74 mm Waga: 20 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars. Uniwersalny 
rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.
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Uszczelka O-ring do zraszaczy, 4 szt. Nr art.             1024091

E
A

N +!4;;?01”IEDHKE!
Długość: 16 mm Szerokość: 74 mm Waga: 10 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich  
zraszaczy Fiskars.

Uszczelka O-ring do złączek, 4 szt. Nr art.             1024093

E
A

N +!4;;?01”IEDHMI!
Długość: 16 mm Szerokość: 74 mm Waga: 10 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich 
złączek, pistoletów i lanc zraszających oraz nypli Fiskars.

Filtr do zraszaczy, 2 szt. Nr art.             1024092

E
A

N +!4;;?01”IEDHLL!
Długość: 16 mm Szerokość: 74 mm Waga: 20 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

W opakowaniu dwie sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy 
Fiskars.
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Zestaw - bęben z wężem S i uchwytem naściennym Nr art.             1026376

E
A

N +!4;;?01”IEDKEJ!
Długość: 430 mm Szerokość: 400 mm Waga: 3620 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

W zestawie bęben z wężem S, 15 m (1020436), uchwyt naścienny 
(1020448), elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Podstawowy zestaw do nawadniania Nr art.             1027091

E
A

N +!4;;?01”IEEEJH!
Długość: 98 mm Szerokość: 49 mm Waga: 150 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Zestaw zawiera:
1x przyłącze kranowe multi, nr art. 1027051,
1x szybkozłącze 13-15 mm (1/2-5/8ʺ), nr art. 1027072,
1x szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8ʺ), nr art. 1027079,
1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

Podstawowy zestaw do nawadniania Solid™ Nr art.             1027090

E
A

N +!4;;?01”IEEEIK!
Długość: 98 mm Szerokość: 43 mm Waga: 150 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Zestaw zawiera:
1x przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2ʺ), nr art. 1027057,
1x szybkozłącze Solid, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ), nr art. 1027076,
1x szybkozłącze ze stopem Solid, 13-15 mm (1/2-5/8ʺ),
nr art. 1027083,
1x dyszę zraszającą, nr art. 1027088.

Zestawy



Pielęgnacja 
roślin



Sekatory jednoręczne s. 52
Sekatory dwuręczne s. 68
Nożyce do żywopłotu s. 74

Sekatory uniwersalne s. 78
Nożyczki s. 81



X-series™

Doskonała wydajność

Dla najbardziej doświadczonych użytkowników przygotowaliśmy linię 
X-series™, która oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność cięcia,  
ergonomię i trwałość. Uprawa ogrodu stanie się jeszcze przyjemniejsza.
Modele oznaczone: P900

Plus™

Więcej  korzyści 

W klasie średniej oferujemy solidne narzędzia z linii Plus™ do codziennego 
użytku i zdobywania nowych doświadczeń, dzień po dniu.
Modele oznaczone: P500-700

Solid™

Pewny wybór

Jeśli zajmujesz się ogrodem okazjonalnie, wybierz naszą podstawową linię 
Solid™, złożoną z narzędzi stworzonych dla łatwej i przyjemnej pracy.
Modele oznaczone: P100-300

Sekatory jednoręczne
Podział oferty na trzy linie produktowe pozwala wybrać właściwy model 
każdemu użytkownikowi, niezależnie od tego, jakie zadanie
ma do wykonania.



Sekatory  
jednoręczne X-series™ 

PIELĘGNACJA ROŚLIN

1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie 
Innowacyjny mechanizm PowerGear™ zwiększa 
3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych 
mechanizmów.  Unikalna obrotowa rączka ułatwia 
pracę całą dłonią, zmniejszając jej obciążenie przy 
zachowaniu najwyższej efektywności.

2. Wydajność ostrza 
Sekatory zaprojektowane z myślą o łatwym, szybkim  
i czystym cięciu cieńszych gałęzi; sprawdzą się 
również przy cięciu grubszych gałęzi.

3. Powłoka ostrza 
Srebrna powłoka PTFE zapewniająca mniejsze tarcie.

4. Rączki  
Ulepszona struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort 
pracy i gwarantująca lepszy chwyt. 

3

1

42

Rączki

X-series™

Plus

Solid™

PowerGear™

3x
MORE 

POWER

Najwyższa  
wydajność 

cięcia w swojej 
klasie 

Wydajność 
ostrza

Powłoka 
ostrza
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Sekator nożycowy X-series™, L (P961) Nr art.             1057175

E
A

N +!4;;?01”EEEFGH!
Długość: 285 mm Szerokość: 95 mm Waga: 247 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w 
porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany  
do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, 
precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości  
na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje  
tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste 
cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa  
FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał 
SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo 
i komfort pracy.

Sekator nożycowy X-series™, M (P921) Nr art.             1057173

E
A

N +!4;;?01”EEEFED!
Długość: 285 mm Szerokość: 95 mm Waga: 245 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 

Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia  
w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany  
do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane,  
precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze  zachowuje swoje właściwości 
na na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje 
tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste 
cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa  
FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni,  
a materiał SoftGrip oraz struktura 3D na rączkach podnoszą  
bezpieczeństwo i komfort pracy.

Sekatory jednoręczne X-series™ 

Doskonała wydajność
Narzędzia łączące najlepsze w swojej klasie rozwiązania 
technologiczne, ergonomię i wytrzymałość. Uprawa ogrodu  
stanie się jeszcze przyjemniejsza.

Sekator kowadełkowy X-series™, L (P941) Nr art.             1057174

E
A

N +!4;;?01”EEEFFK!
Długość: 285 mm Szerokość: 95 mm Waga: 246 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia  
w porównaniu do standardowych mechanizmów. Wyposażony  
w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina 
gałęzie. Zalecany do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy  
26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje 
swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką 
minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie 
i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa 
FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał 
SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo  
i komfort pracy.

PowerGear™

3x
MORE 

POWER
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Sekatory jednoręczne 
Plus™

PIELĘGNACJA ROŚLIN

Plus

Solid™

1. Najwyższa  wydajność cięcia w swojej klasie  
Ostre i trwałe, hartowane ostrza ze stali węglowej.

2. Wydajność ostrza 
Idealne do cięcia średniej grubości gałęzi.

 
3. Powłoka ostrza 

Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.

4. Rączki  
Struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy  
i zapewniająca lepszy chwyt.

2 1 53 4

RączkiNajwyższa  
wydajność 

cięcia w swojej 
klasie 

Wydajność 
ostrza

Powłoka 
ostrza

X-series™
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Sekator nożycowy Plus™ (P721) Nr art.             1057170

E
A

N +!4;;?01”EEEEKG!
Długość: 285 mm Szerokość: 95 mm Waga: 202 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 

Mechanizm Power-Lever™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. 
Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm.
Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze  zachowuje swoje 
właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką 
minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając  
gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść  
z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny  
i wygodny chwyt.

Sekatory jednoręczne Plus™

Więcej korzyści 
Godne zaufania narzędzia wzbogacone o cechy, które nie tylko 
poprawiają ich wytrzymałość, ale też jakość Twojej pracy. Lepsze,  
trwałe narzędzia, zaprojektowane specjalnie do codziennego użytku.

Sekator kowadełkowy Plus™ (P741) Nr art.             1057171

E
A

N +!4;;?01”EEEELD!
Długość: 285 mm Szerokość: 95 mm Waga: 207 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Mechanizm Power-Level™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy.
Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, 
lecz równo przecina gałęzie. Idealny do cięcia suchych gałęzi  
o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane 
stalowe ostrze  zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne 
na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa 
efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie.  
Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ 
 z powłoką SoftGrip™ zmniejsza zmęczenie i podnosi komfort pracy.
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Sekator nożycowy SmartFit™ Plus™  (P541) Nr art.             1057169

E
A

N +!4;;?01”EEEEJJ!
Długość: 265 mm Szerokość: 76 mm Waga: 194 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość rozwarcia rękojeści, uła-
twiając przycinanie gałęzi i pędów. Idealny do cięcia świeżych gałęzi 
o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane 
stalowe ostrze  zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne  
na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie  
i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. 
Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ 
z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy  
i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu 
blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Plus™ (P521) Nr art.             1057167

E
A

N +!4;;?01”EEEEHF!
Długość: 265 mm Szerokość: 76 mm Waga: 198 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm.
Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje  
swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte  
powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy,  
zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana 
rękojeść z tworzywa FiberComp™  z powłoką SoftGrip™ zapewnia 
pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu 
dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

NOŻYCOWY 
Gałąź jest przecinana przez dwa ostrza – 
jedno z góry, drugie z dołu  – dzięki  
temu cięcie jest szybkie, precyzyjne  
i nie uszkadza gałęzi. Polecany do cięcia 
świeżych gałęzi.

Nożycowy czy 
kowadełkowy?

KOWADEŁKOWY 
Gałąź jest przytrzymywana przez dolne 
kowadełko, a cięcie wykonuje górne 
ostrze. Polecany do suchych i twardych 
gałęzi.
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Sekatory  
jednoręczne Solid™

PIELĘGNACJA ROŚLIN

X-series™

Plus

Solid™

1. Najwyższa  wydajność cięcia w swojej klasie  
Ostrza ze stali hartowanej.

2. Wydajność ostrza 
Idealne do cięcia małych gałęzi.

3. Powłoka ostrza 
Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.

4. Rączki  
Odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych,  
wygodne i wytrzymałe rękojeści.

2 1 53 4

Pewny wybór 
Proste i wydajne sekatory o jakości,
z której słynie Fiskars. W skrócie -
te narzędzia wykonują swoją pracę.

RączkiNajwyższa  
wydajność 

cięcia w swojej 
klasie 

Wydajność 
ostrza

Powłoka 
ostrza
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Nr art.             1057165

E
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Długość: 265 mm Szerokość: 76 mm Waga: 187 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. 
Wyposażony w kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo 
przecina gałęzie. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe 
ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na 
korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa 
efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka,  
a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™  
z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy  
i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu 
blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P341) Nr art.             1057164

E
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N +!4;;?01”EEEEEE!
Długość: 265 mm Szerokość: 76 mm Waga: 186 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm.
Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje 
swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte 
powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy,  
zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała 
rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™  
zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny  
w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu  
blokującego ostrze.

Sekator nożycowy Solid™ (P321) Nr art.             1057162

E
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Długość: 260 mm Szerokość: 76 mm Waga: 181 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm.
Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje 
swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte 
powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy,  
zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała 
rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™  
gwarantuje pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny  
w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu 
blokującego ostrze.

Sekatory jednoręczne Solid™

Sekator kowadełkowy Solid™ (P361)

Sekator nożycowy Solid™ (P121) Nr art.             1057160

E
A

N +!4;;?01”EEEDFM!
Długość: 255 mm Szerokość: 76 mm Waga: 141 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. 
Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje 
właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką 
minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie 
i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa 
FiberComp™. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki  
zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

Sekator nożycowy, metalowy Solid™ (P131) Nr art.           1057161  
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Długość: 258 mm Szerokość: 75 mm Waga: 160 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealny do cięcia świeżych gałęzi. Hartowane, precyzyjnie szlifowane 
stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej.  
Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie  
i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. 
Wytrzymała, aluminiowa rękojeść. Łatwy i bezpieczny  
w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego 
ostrze.

Nowość

60
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Wybierz właściwy  
sekator

X-SERIES™

• Technologia PowerGear™  
zwiększa 3-krotnie siłę cięcia  
w porównaniu do standardowych 
mechanizmów.

• Hartowane, precyzyjnie szlifowane 
stalowe ostrze dłużej pozostaje 
ostre.

• Odporne na korozję ostrze pokryte 
powłoką minimalizuje tarcie  
i zwiększa efektywność pracy, 
zapewniając gładkie i czyste 
cięcie. 

• Ergonomicznie zaprojektowana 
rękojeść z tworzywa FiberComp™ 
dopasowuje się do naturalnego 
kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ 
zwiększa bezpieczeństwo  
i komfort pracy. 

• Gwarancja 25 lat.

PLUS™ 

• Technologia Power-Lever™ 
wspomaga siłę cięcia potrzebną 
do pracy.

• Dźwignia SmartFit™ reguluje  
szerokość otwierania sekatora,  
co ułatwia cięcie.

• Hartowane, precyzyjnie szlifowane 
stalowe ostrze pozostaje ostre  
na dłużej.

• Ergonomicznie zaprojektowana 
rękojeść z tworzywa FiberComp™ 
dopasowuje się do naturalnego 
kształtu dłoni, a powłoka 
SoftGrip™ zwiększa  
bezpieczeństwo i komfort pracy.

SOLID™

• Idealny do łatwego cięcia pędów 
i gałęzi.

• Hartowane, precyzyjnie szlifowane 
stalowe ostrze pozostaje ostre  
na dłużej.

• Lekka, a zarazem wytrzymała 
rękojeść z tworzywa FiberComp™ 
z elementami SoftGrip™ zapewnia 
pewny i wygodny chwyt.

• Łatwo otwierana blokada chroni 
ostrze podczas transportu  
 i przechowywania.

PowerStep™

• Umożliwia rozłożenie pracy  
na 3 oddzielne kroki.

• Możliwość cięcia małych 
i większych gałązek.

• Mechanizm automatycznie 
dostosowuje siłę potrzebną  
do wykonania cięcia.  
 
 
 

FINGERLOOP

• Lekkie rączki wykonane 
z tworzywa FiberComp™  
zaprojektowane tak, by chronić 
palce podczas pracy.

• Ostrza wykonane ze stali 
nierdzewnej. 

• Powłoka PTFE gwarantuje 
czyste cięcie i minimalizuje 
tarcie. 

Quantum™

• Wysokiej jakości aluminiowe 
rączki wykończone naturalnym 
korkiem.

• Czyste i precyzyjne cięcie 
dzięki systemowi TruEdge™.

• Ostrza z hartowanej stali 
wzmocnione mechanizmem, 
pokryte powłoką minimalizującą 
tarcie. 

PRO

• Wysokiej jakości ostrza ze stali 
CrMoV.

• Wszystkie elementy mogą być 
wymienne.

• Lekkie, tworzywo Grivory  
odporne na środki chemiczne.

• Blokada ostrza.
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Nr art.             ?

E
A

N

Wysokość: mm Długość: mm Szerokość: mm Waga: g Szt./opak. ? Stary nr art. -

Sekator Quantum™

Sekatory profesjonalne PRO

Sekator nożycowy P100 Quantum™ Nr art.             1001434

E
A

N +!4;;?01”EEMKDH!
Długość: 215 mm Szerokość: 70 mm Waga: 280 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111970

Idealny do precyzyjnego cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej
średnicy 26 mm. Specjalnie zaprojektowany mechanizm 
chroniący ostrza przed poluzowaniem. Wykończenie  
z naturalnego korka.

Zaprojektowane tak, by były wygodne i efektywne  
podczas profesjonalnego, często całodziennego użycia.

Sekator profesjonalny PB-8 L Nr art.             1020203

E
A

N +!4;;?01”EELKDK!
Długość: 210 mm Szerokość: 62 mm Waga: 196 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111870

Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV,  
wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki  
ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory  
są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki.  
Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu 
jednego klucza ampulowego. Blokada ostrza. Średnica cięcia 
26 mm. Długość rączek 13,5 cm.

Sekator profesjonalny PB-8 M Nr art.             1020204

E
A

N +!4;;?01”EELIDM!
Długość: 201 mm Szerokość: 62 mm Waga: 186 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111850

Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone  
w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin.  
Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne  
na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie 
elementy  mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza 
ampulowego. Blokada ostrza. Średnica cięcia 26 mm. Długość 
rączek 12,5 cm.

Sekator ogrodowy profesjonalny P90 Nr art.           1001530  

E
A

N -!0:8<<0”DFMJFM!
Długość: 225 mm Szerokość: 65 mm Waga: 265 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111960

Ostrza wzmocnione po dwóch stronach dla zapewnienia
precyzyjnego cięcia grubszych gałęzi – o maksymalnej średnicy 
26 mm. Specjalne wgłębienie na ostrzu umożliwia cięcie drutu 
bez niebezpieczeństwa zniszczenia ostrzy sekatora. Możliwość 
regulacji docisku ostrzy dla zachowania optymalnych ustawień.
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Sekator nożycowy P44 Fingerloop Nr art.             1001534

E
A

N +!4;;?01”MJHHDG!
Długość: 210 mm Szerokość: 80 mm Waga: 154 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111440

Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują 
bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi 
urazami. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą  
czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy P43 Fingerloop Nr art.             1001535

E
A

N +!4;;?01”MJHGDH!
Długość: 200 mm Szerokość: 80 mm Waga: 149 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111430

Przeznaczony do cięcia suchych i twardych gałęzi 
o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop 
gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie  
przed ewentualnymi urazami. Zwiększona precyzja cięcia  
dzięki zastosowaniu kowadełka.

Nożyce uniwersalne SP45 Fingerloop Nr art.             1001533

E
A

N +!4;;?01”MJHIDF!
Długość: 200 mm Szerokość: 80 mm Waga: 168 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111450

Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, 
drutu i węży PCV. Rączki typu Fingerloop gwarantują 
bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi 
urazami. 

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Sekatory Fingerloop

Linię tworzą dwa sekatory jednoręczne i nożyce wykonane z wysokiej jakości 
materiałów z zachowaniem zasad ergonomii. Charakterystyczny kształt  
dolnej rączki chroni dłonie podczas pracy, a powłoka SoftGrip™ zwiększa  
komfort użytkowania.
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Sekator kowadełkowy P83 PowerStep™ Nr art.             1000575

E
A

N +!4;;?01”EEJKDG!
Długość: 190 mm Szerokość: 85 mm Waga: 140 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111670

Zalecany do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 24 mm. Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego 
włókna FiberComp™ pokrytego specjalną powłoką SoftGrip™, 
gwarantującą komfort pracy. Kowadełko wykonane z tworzywa 
wzmocnionego włóknem szklanym.

Sekator PowerStep™
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Nożyczki SP130 Solid™ Nr art.             1051600

E
A

N +!4;;?01”EEDLEK!
Długość: 154 mm Szerokość: 45 mm Waga: 40 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Doskonałe do cięcia roślin i kwiatów. Precyzyjne ostrza idealne  
do pracy w trudno dostępnych miejscach. Ostrza wykonane ze 
stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

Sekator do kwiatów SP140 Solid™ Nr art.             1051601

E
A

N 6411501110824
Długość: 185 mm Szerokość: 56 mm Waga: 130 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealny do pracy z kwiatami ciętymi, a także przycinania drobnych 
gałązek. Średnica cięcia do 13 mm. Specjalny otwór do oczyszczania 
łodyg i obcinak do drutu.

Nożyce uniwersalne SingleStep™ i Solid™

Nożyce SP27 SingleStep™ Nr art.             1000570

E
A

N +!4;;?01”EEFKDI!
Długość: 195 mm Szerokość: 60 mm Waga: 196 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111270

Przeznaczone do prac w domu i ogrodzie. Mocne ostrza 
umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV.
Średnica cięcia do 20 mm. 

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Nożyce uniwersalne SP28 SingleStep™ Nr art.             1000571

E
A

N +!4;;?01”EEFLDH!
Długość: 208 mm Szerokość: 60 mm Waga: 200 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 111280

Nożyce uniwersalne do prac w domu i ogrodzie. Mocne 
ząbkowane ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, 
drutu i węży PCV. Ostrza wykonane ze stali węglowej. Średnica 
cięcia do 20 mm.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

Nożyczki SP131 Solid™, PTFE Nr art.             1063321

E
A

N 6424002014645
Długość: 154 mm Szerokość: 45 mm Waga: 50 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealne do misternych cięć w trudno dostępnych miejscach. Ostrza 
pokryte powłoką ograniczającą przywieranie do ciętego materiału  
i lepkich soków z roślin. Sprężynowa konstrukcja Easy Action™  
delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć  
zmęczenie dłoni. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększają 
komfort i kontrolę. 

Nowość
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Nowość

Nowość

Nowość

Nożyczki SP150 Solid™ Nr art.             1051602

E
A

N 6411501110831
Długość: 182 mm Szerokość: 99 mm Waga: 80 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealne do precyzyjnego przycinania roślin i kwiatów.
Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką 
SoftGrip™

Nożyczki SP160 Solid™, Micro-Tip™ Nr art.             1063325

E
A

N +!4<>:02”DEHJIF!
Długość: 171 mm Szerokość: 53 mm Waga: 50 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Spiczasto zakończone, lekko zakrzywione ostrza doskonałe 
do misternych cięć w trudno dostępnych miejscach. W pełni 
hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrza pozostają 
ostre na dłużej. Wygodne, zdejmowane ostrza ułatwiają 
czyszczenie. Sprężynowa konstrukcja Easy Action™ delikatnie 
otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć zmęczenie 
dłoni. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększają komfort 
i kontrolę.  

Nożyczki do ziół SP220 Solid™ Nr art.             1063326

E
A

N +!4<>:02”DEHJJM!
Długość: 130 mm Szerokość: 46 mm Waga: 49 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Do szybkiego siekania ziół i warzyw bezpośrednio w misce. Ostrza 
wykonane ze stali nierdzewnej pozostają dłużej ostre. Konstrukcja 
uchwytu zapewnia szybkie cięcie pod dowolnym kątem. Sprężynowa 
konstrukcja delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby  
zmniejszyć zmęczenie dłoni.

Nożyczki wielofunkcyjne SP320 Solid™ Nr art.             1063328

E
A

N +!4<>:02”DEHJLG!
Długość: 206 mm Szerokość: 49 mm Waga: 110 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Ostre ostrza ze stali nierdzewnej z łatwością przetną siatkę, tkaninę  
lub worek z ziemią. Zewnętrzna ząbkowana krawędź nadaje się  
do cięcia sznurków, zaś prosta do otwierania pudełek, a zintegrowany 
przecinak doskonale sprawdzi się podczas cięcia drutu. Sprężynowa 
konstrukcja delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby  
zmniejszyć zmęczenie dłoni. Łatwa do otwarcia blokada ostrza. 
Pochwa ze szlufką do bezpiecznego przechowywania lub transportu. 
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Szczęście na 
wyciągnięcie 
ręki
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Sekatory dwuręczne ułatwiają cięcie dużych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 55 mm. Wszystkie sekatory dwuręczne Fiskars zostały 
zaprojektowane tak, by były lekkie i komfortowe w użyciu, 
zachowując najwyższą jakość cięcia.

Wybierz odpowiedni 
sekator dwuręczny

 Ostrze nożycowe
Do cięcia świeżych gałęzi.

 Ostrze kowadełkowe
Do cięcia suchych gałęzi.

 Ostrze hook
Do cięcia świeżych, grubych gałęzi.

 Ostrze typu nożycowego
Idealne do precyzyjnych cięć.

Różne ostrza 
do różnych zadań
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Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) LX98 PowerGear™X Nr art.             1020188

E
A

N +!4;;?01”EFHMDJ!
Długość: 800 mm Szerokość: 255 mm Waga: 1342 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112490

Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest 
precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm 
zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) LX99 PowerGear™X Nr art.             1020189

E
A

N +!4;;?01”EFHHDE!
Długość: 800 mm Szerokość: 255 mm Waga: 1357 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112440

Do przycinania twardych, suchych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest 
dokładne, gładkie i łatwe do wykonania. Wyższa precyzja cięcia 
dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm zwiększający siłę 
cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) LX94 PowerGear™X Nr art.             1020187

E
A

N +!4;;?01”EFGMDM!
Długość: 640 mm Szerokość: 230 mm Waga: 1190 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112390

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest 
precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm 
zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) LX92 PowerGear™X Nr art.             1020186

E
A

N +!4;;?01”EFFJDI!
Długość: 570 mm Szerokość: 230 mm Waga: 832 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112260

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 38 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest 
precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm 
zwiększający siłę cięcia 3 razy.

Sekatory dwuręczne PowerGear™X
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Sekatory dwuręczne PowerGear™

Sekator nożycowy, hook (L) L78 PowerGear™ Nr art.             1000584

E
A

N +!4;;?01”EFIMDG!
Długość: 700 mm Szerokość: 220 mm Waga: 1060 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112590

Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości 
hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy 
zwiększający siłę cięcia.

Sekator kowadełkowy (L) L77 PowerGear™ Nr art.             1000583

E
A

N +!4;;?01”EFILDH!
Długość: 686 mm Szerokość: 225 mm Waga: 1046 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112580

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 50 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki 
zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu 
tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy 
zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy (M) L76 PowerGear™ Nr art.             1001553

E
A

N +!4;;?01”EFGDDL!
Długość: 570 mm Szerokość: 180 mm Waga: 550 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112300

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 
28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa 
FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. 
Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (M) L74 PowerGear™ Nr art.             1000582

E
A

N +!4;;?01”EFFMDF!
Długość: 545 mm Szerokość: 190 mm Waga: 550 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112290

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 
38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa 
FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający 
siłę cięcia.

Sekator nożycowy (S) L72 PowerGear™ Nr art.             1001555

E
A

N +!4;;?01”EFFDDE!
Długość: 460 mm Szerokość: 155 mm Waga: 500 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112200

Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 
28 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa 
FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. 
Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.
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Sekator kowadełkowy (S) L71 PowerGear™ Nr art.             1001556

E
A

N +!4;;?01”EFELDJ!
Długość: 450 mm Szerokość: 170 mm Waga: 500 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112180

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej  
średnicy 38 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki 
zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu 
tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy 
zwiększający siłę cięcia.

Sekator nożycowy, hook (S) L70 PowerGear™ Nr art.             1002104

E
A

N +!4;;?01”EFEMDI!
Długość: 445 mm Szerokość: 152 mm Waga: 490 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112190

Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu 
tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy 
zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (S) L31 PowerGear™ Nr art.             1000581

E
A

N +!4;;?03”MJEKDK!
Długość: 400 mm Szerokość: 180 mm Waga: 375 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112170

Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej 
średnicy 35 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki 
zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki, wykonany 
z tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy 
zwiększający siłę cięcia.
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Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) L109 Quantum™ Nr art.             1001437

E
A

N +!4;;?01”EFJEDL!
Długość: 805 mm Szerokość: 260 mm Waga: 1357 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112610

Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 
55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek 
wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny 
w użyciu. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu 
kowadełka. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekator dźwigniowy, nożycowy, hook (L) L108 Quantum™ Nr art.             1001435

E
A

N +!4;;?01”EFJGDJ!
Długość: 805 mm Szerokość: 230 mm Waga: 1342 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112630

Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 
55 mm. Dzięki zastosowaniu aluminiowych rączek 
wykończonych naturalnym korkiem sekator jest lekki i wygodny 
w użyciu. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

Sekatory dwuręczne Quantum™

Sekator nożycowy L86 SmartFit™ Nr art.             1013564

E
A

N +!4;;?01”EFIDDF!
Długość: 665 mm Szerokość: 246 mm Waga: 1030 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112500

Do przycinania gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. 
Optymalna pozycja pracy dzięki możliwości ustawienia  
długości rączek od 665 mm do 915 mm.

Sekator dwuręczny SmartFit™

Sekator dwuręczny PowerStep™

Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™ Nr art.             1000585

E
A

N +!4;;?01”E285DL!
Długość: 535 mm Szerokość: 165 mm Waga: 690 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112850

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 
40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort 
pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. 
Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.
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Sekatory dwuręczne SingleStep™

Sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep™ Nr art.             1001426

E
A

N +!4;;?01”EFHJDM!
Długość: 810 mm Szerokość: 310 mm Waga: 1160 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112460

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. 
Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką 
gwarantującą czyste cięcie.

Sekator kowadełkowy, hook (L) L39 SingleStep™ Nr art.             1001430

E
A

N +!4;;?01”EFHIDD!
Długość: 810 mm Szerokość: 310 mm Waga: 1200 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112450

Do cięcia suchych, twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 
40 mm. Górne ostrze z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną 
powłoką gwarantującą czyste cięcie. Kowadełko wykonane 
z lekkiego i wytrzymałego aluminium.

Sekator nożycowy, hook (S) L28 SingleStep™ Nr art.           1001432  

E
A

N +!4;;?01”EFEJDL!
Długość: 495 mm Szerokość: 180 mm Waga: 960 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112160

Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. 
Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką 
gwarantującą czyste cięcie.
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Sekator kowadełkowy L85 PowerStep™ Nr art.             1000585

E
A

N +!4;;?01”E285DL!
Wysokość: 30 mm Długość: 535 mm Szerokość: 165 mm Waga: 690 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 112850

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 
40 mm. Powłoka SoftGrip™ na rączkach zwiększa komfort 
pracy. Lepsza precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. 
Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia PowerStep™.

Nożyce  
do żywopłotu

POWERGEAR™ X

Wyjątkowo lekkie i wygodne 
narzędzie wyposażone  
w mechanizm zwiększający 
siłę cięcia 3 razy.

QUANTUM™

Precyzja cięcia i komfort 
użytkowania.

SMARTFIT™

Regulowana długość rączek.

SINGLESTEP™

Lekki i wytrzymały

Szeroka gama idealnych narzędzi do formowania, przycinania 
i wyrównywania żywopłotów, sprawdzających się zarówno 
w podstawowych czynnościach, jak i w zaawansowanych procesach 
pielęgnacyjnych. Każdy wybierze właściwy model do swojego ogrodu.

POWERLEVER™

Mechanizm optymalizujący 
siłę cięcia.
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Nożyce do żywopłotu Quantum™

Nożyce do żywopłotu HSX92 PowerGear™X Nr art.             1023631

E
A

N +!4;;?01”EHDDJK!
Długość: 630 mm Szerokość: 165 mm Waga: 840 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wyposażone w unikalny 
system zwiększający siłę cięcia 3 razy, dzięki czemu praca 
przy użyciu tego narzędzia jest wyjątkowo łatwa i precyzyjna. 
Dolne ostrze pokryte powłoką PTFE minimalizującą tarcie. 
Lekkie i odpowiednio wyważone rączki.

Nożyce do żywopłotu HS72 PowerGear™ Nr art.             1000596

E
A

N +!4;;?01”EHKMDI!
Długość: 570 mm Szerokość: 160 mm Waga: 630 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 114790

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Specjalny mechanizm 
ułatwiający pracę. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu 
tworzywa FiberComp™.

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS102 Quantum™ Nr art.             1001449

E
A

N +!4;;?01”EHLFDM!
Długość: 631 mm Szerokość: 180 mm Waga: 960 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 114820

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Nożyce są łatwe w użyciu 
bez wykorzystywania dużej siły. Rączki wykonane z wysokiej 
jakości aluminium oraz naturalnego korka. Odbojniki 
zabezpieczają dłonie przed przyszczypnięciem.

Nożyce do żywopłotu PowerGear™
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Nożyce do żywopłotu HS86 SmartFit™ Nr art.             1013565

E
A

N +!4;;?01”EHLDDE!
Długość: 680 mm Szerokość: 240 mm Waga: 980 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 114800

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Dzięki rozsuwanym rączkom 
narzędzia można używać nawet do wysokiego żywopłotu 
bez potrzeby stosowania drabiny. Efektywną pracę umożliwia 
duży zasięg (680-930 mm). Komfortowe rączki pokryte 
antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™.

Nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™ Nr art.           1001433

E
A

N +!4;;?01”EHKGDE!
Długość: 600 mm Szerokość: 190 mm Waga: 840 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 114730

Do cięcia i przycinania żywopłotu. Wygodne i wytrzymałe rączki 
wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 
(PPGF). Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną 
powłoką w celu zachowania czystego cięcia.

Nożyce do żywopłotu SmartFit™

Nożyce do żywopłotu PowerLever™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52 PowerLever™ Nr art.             1001564

E
A

N +!4;;?01”MJKIDG!
Długość: 544 mm Szerokość: 148 mm Waga: 610 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 114750

Do cięcia i przycinania żywopłotów. Dzięki mechanizmowi 
PowerLever™ zwiększającemu siłę cięcia nożyce są łatwe 
w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Wyjątkowo lekkie  
z powodu zastosowania tworzywa FiberComp™.

Nożyce do żywopłotu SingleStep™
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 Więcej mocy tnącej
 Ulepszona głowica ze zwiększoną siłą cięcia.

 Długotrwałość
 Dostępne elementy wymienne.

 Łatwe cięcie w różnych 
kierunkach

 Ruchoma głowica w zakresie 230°.

Powłoka SoftGripTM

na trzonku

Zwiększona moc cięcia

Ruchoma głowica  
obraca się o 230°

Sekatory 
uniwersalne 
PowerGear™X 

Teleskopowy 
trzonek

Trzonek

6 metrów 
 zasięgu

3,5 metra 
 zasięgu
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6 metrów 
 zasięgu

Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX86 Nr art.             1023624

E
A

N +!4;;?01”EIDEFK!
Długość: 2300 mm Szerokość: 110 mm Waga: 1900 g Szt./opak. 2 Stary nr art. -

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Regulowana 
długość trzonka od 2,4–4 m pozwala na pracę w zasięgu  
6 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe 
zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi 
drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku.

Sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX82 Nr art.             1023625

E
A

N +!4;;?01”EIDEGH!
Długość: 1640 mm Szerokość: 140 mm Waga: 1140 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Długość 
trzonka umożliwia pracę w zasięgu 3,5 m. Głowica regulowana 
w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa 
widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ 
na trzonku.

Piła do gałęzi Nr art.             1023633

E
A

N +!4;;?01”EIDEJI!
Długość: 470 mm Szerokość: 90 mm Waga: 203 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Do cięcia gałęzi o max. średnicy 80 mm. Ostrze z hartowanej 
stali. Możliwość dostosowania kąta cięcia. Może być używana  
z sekatorami UPX82 i UPX86.

Sekatory uniwersalne PowerGear™X  
i akcesoria

Sekatory uniwersalne to narzędzia, które umożliwiają pracę nawet  
w trudno dostępnych miejscach. Duży wybór długości sekatorów 
pozwala na pracę wśród wysokich drzew bez użycia drabiny.

CIĘCIE 
Cięcie następuje przy użyciu 
pomarańczowej rączki, a przy  
sekatorach teleskopowych poprzez 
pociągnięcie za specjalną taśmę 
zakończoną pomarańczowym 
uchwytem.

USTAWIANIE KĄTA PRACY 
Możliwość regulacji kąta ustawienia 
głowicy tnącej ułatwia odpowiednie 
dostosowanie narzędzia.
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Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53 Nr art.             1000597

E
A

N +!4;;?01”MJGIDI!
Długość: 1610 mm Szerokość: 118 mm Waga: 740 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 115350

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o średnicy do 32 mm.  
Zasięg do 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 26°.

Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa Nr art.            1001560

E
A

N +!4;;?02”MJHJGE!
Długość: 1453 mm Szerokość: 60 mm Waga: 450 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 110460

Zwiększa zasięg sekatora o 1,5 m. Może być używana z sekatorem:
1001557 (115390).

Zbierak do owoców (UP80) Nr art.             1001562

E
A

N +!4;;?01”MJMKDI!
Długość: 304 mm Szerokość: 154 mm Waga: 250 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 110970

Nowy design. 
Osprzęt do sekatorów uniwersalnych Żyrafa: nr 1001557, 
1023624 i 1023625. Rama i wypustki wykonane  
z tworzywa FiberComp™. Woreczek można prać w pralce.

Sekatory uniwersalne i akcesoria

Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84 Nr art.             1001557

E
A

N +!4;;?01”MJGMDE!
Długość: 2390 mm Szerokość: 85 mm Waga: 1050 g Szt./opak. 2 Stary nr art. 115390

Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.  
Zasięg do 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°.   
Może być używany z przedłużką: 1001560 (110460).
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CLASSIC 

Pomarańczowe 
nożyczki Classic 
są symbolem firmy 
Fiskars i ikoną 
fińskiego designu

 Ostrza
Specjalnie opracowany system szlifu 
gwarantuje wysoką jakość ostrzy oraz 
ich długotrwałą ostrość.

 Higiena
Rączki montowane metodą wtryskową 
bezpośrednio na ostrzach.

 Ergonomia
Wysoka kontrola cięcia jest możliwa 
dzięki opracowaniu kształtu 
ułatwiającego naturalną pracę dłoni.

 Materiały
Najwyższa jakość produktów dzięki 
użyciu wysokiej klasy materiałów do 
produkcji nożyczek.

 Kontrola jakości
Każda para nożyczek jest testowana 
i weryfikowana ręcznie.
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Uniwersalne nożyczki ogrodowe 25 cm, S94 Nr art.             1001538

E
A

N +!4;;?01”EEDIDG!
Długość: 248 mm Szerokość: 90 mm Waga: 142 g Szt./opak. 5 Stary nr art. 111050

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej. Wygodna rączka wykonana z wytrzymałego 
tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio  
na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe 21 cm, S90 Nr art.            1001539

E
A

N +!4;;?01”EEDHDH!
Długość: 210 mm Szerokość: 80 mm Waga: 83 g Szt./opak. 5 Stary nr art. 111040A

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej. Wygodna rączka wykonana z wytrzymałego 
tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową bezpośrednio  
na ostrzach w celu uzyskania większej trwałości narzędzia.

Uniwersalne nożyczki ogrodowe 18 cm, S92 Nr art.             1000555

E
A

N +!4;;?01”EEDGDI!
Długość: 185 mm Szerokość: 85 mm Waga: 73 g Szt./opak. 5 Stary nr art. 111030

Do cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Ostrza z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej. Dolne ostrze ząbkowane, by zachować 
większą kontrolę cięcia. Wygodna rączka wykonana  
z wytrzymałego tworzywa PBT, montowana metodą wtryskową 
bezpośrednio na ostrzach u celu uzyskania większej trwałości 
narzędzia.

Nożyczki ogrodowe

Dzięki wysokiej jakości stali i ergonomicznym rączkom nożyczki Fiskars 
Classic są popularne na całym świecie. Ostrza wykonane ze stali węglowej  
z łatwością tną różne materiały, począwszy od delikatnych roślin, a kończąc 
na twardych materiałach takich jak drut ogrodniczy czy sznur.
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Nożyczki ogrodnicze SP240 Solid™ Nr art.             1063327

E
A

N +!4<>:02”DEHJKJ!
Długość: 204 mm Szerokość: 87 mm Waga: 110 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealne do cięcia kwiatów, ziół, owoców i warzyw w  ogrodzie. W pełni 
hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrza pozostają ostre na 
dłużej. Ząbkowana krawędź ostrza umożliwia lepszą kontrolę cięcia. 
Wygodne, zdejmowane ostrza ułatwiają czyszczenie. Ergonomiczny 
kształt rączek z powłoką SoftGrip™ zapewnia komfortową pracę.

Nożyce wielofunkcyjne SP341 Solid™ Nr art.             1063329

E
A

N +!4<>:02”DEHJMD!
Długość: 230 mm Szerokość: 80 mm Waga: 190 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Idealne do cięcia różnych materiałów np. drutu, przewodów, worków 
czy tkaniny. W pełni hartowane, precyzyjnie szlifowane, wielofunkcyjne 
stalowe ostrza pozostają ostre na dłużej. Ergonomiczny kształt rączek 
zapewnia komfortowe użytkowanie i lepszą kontrolę cięcia. Nożyczki 
posiadają przecinak do drutu i przewodów, szydło do przekłuwania 
materiału, uchwyt do cięcia linek i otwieracz do butelek. Ostrza można 
również rozdzielić i używać jednego z nich jako noża. Dodatkowo noży-
ce wyposażone są w pokrowiec na ostrza do bezpiecznego transportu  
lub przechowywania oraz zintegrowaną ostrzałkę i obcinak do taśmy. 
Łatwe do czyszczenia, można myć w zmywarce.

Nożyczki Solid™

Nowość

Nowość
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Nożyczki 
ReNew 
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Nożyczki Fiskars ReNew produkowane są w fabryce 
w Billnäs w Finlandii z materiałów pochodzących 

z recyklingu i nadających się do ponownego 
przetworzenia. Rączki nożyczek wykonane  

są z innowacyjnego, biokompozytowego materiału, 
który składa się w 66% z plastiku pochodzącego  

z recyklingu odpadów konsumenckich i w 34%  
z włókien celulozowych - stanowiących  

zrównoważoną alternatywę dla surowców  
kopalnych. Ostrza wykonane są również  

z przetworzonej stali nierdzewnej.

Podobnie, jak inne nasze produkty,  
nożyczki Fiskars ReNew zostały  
zaprojektowane tak, aby służyły  

niezawodnie przez długie lata.
•   

M

ade from recycled
 an

d renewable mate

ria
ls



ReNew
Klasyczny design w nowej odsłonie 
- idea zrownoważonego rozwoju.

NOŻYCZKI RENEW

 Wykonane z odzyskanych  
i odnawialnych materiałów
Nożyczki wyprodukowane z materiałów
pochodzących z recyklingu.  
Produkt w 100% nadaje się  
do ponownego przetworzenia. 
Opakowanie wykonane w 100%  
z odzyskanych i odnawialnych  
włókien papieru.
 

 Ostre ostrza
Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej 
wykonane w 85-95% z przetworzonej 
stali nierdzewnej.

 Ergonomiczna konstrukcja
Wygodne rączki wykonane w 66% 
z plastiku pochodzącego z recyklingu 
(odpadów konsumenckich) i w 34%  
z naturalnych włókien celulozowych. 

 Wyprodukowano w Finlandii
Nożyczki produkowane są w sposób
przyjazny dla środowiska w fabryce
Billnäs - miejscu certyfikowanym
pod względem jakości, wpływu  
na środowisko i bezpieczeństwa.

 Kontrola jakości
Każda para nożyczek jest testowana
i weryfikowana ręcznie przed
opuszczeniem fabryki.

•   
M

ade from recycled
 a

n
d renewable mate

ria
ls

4
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Nowość

Nowość

Nowość
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Nożyczki uniwersalne ReNew, 21 cm Nr art.             1058094

E
A

N +!4<>:02”DEGFLD!
Długość: 210 mm Szerokość: 85 mm Waga: 98 g Szt./opak. 5 Stary nr art. -

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających  
się do ponownego przetworzenia. Idealne do różnych zadań  
w domu, biurze i ogrodzie. Precyzyjnie szlifowane ostrza wykonane  
są ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu (85-95%).  
Ergonomicznie zaprojektowane rączki produkowane są z plastiku 
pochodzącego z recyklingu (66%) i z odnawialnych włókien  
celulozowych (34%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

Nożyczki uniwersalne ReNew, 24 cm Nr art.             1062542

E
A

N +!4<>:02”DEHEDF!
Długość: 240 mm Szerokość: 90 mm Waga: 140 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających  
się do ponownego przetworzenia. Duże nożyczki o wszechstron-
nym zastosowaniu w domu, biurze i ogrodzie. Precyzyjnie szlifowane 
ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej  
z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki 
produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%) 
i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone dla 
osób praworęcznych.

Nożyczki ogrodowe ząbkowane ReNew, 21 cm Nr art.             1062544

E
A

N +!4<>:02”DEHEFJ!
Długość: 210 mm Szerokość: 85 mm Waga: 84 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających 
się do ponownego przetworzenia. Ząbkowane ostrza umożliwiają 
lepszą kontrolę cięcia. Idealne do cięcia kwiatów i ziół. Precyzyjnie 
szlifowane ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej 
z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki 
produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%) 
i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone  
dla osób praworęcznych.

Nożyczki ReNew

87
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Nożyczki hobbystyczne ReNew, 13 cm Nr art.             1062546

E
A

N +!4<>:02”DEHEHD!
Długość: 130 mm Szerokość: 85 mm Waga: 20 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających 
się do ponownego przetworzenia. Przeznaczone do pielęgnacji 
paznokci. Precyzyjnie szlifowane ostrza wykonane są ze stali 
nierdzewnej pochodzącej z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie 
zaprojektowane rączki produkowane są z plastiku pochodzącego 
z recyklingu (66%) i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). 
Przeznaczone dla osób praworęcznych.

Nowość

Nożyczki uniwersalne małe ReNew, 17 cm Nr art.             1062545

E
A

N +!4<>:02”DEHEGG!
Długość: 170 mm Szerokość: 85 mm Waga: 39 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających  
się do ponownego przetworzenia. Małe nożyczki o wszechstronnym 
zastosowaniu w domu, biurze i ogrodzie. Precyzyjnie szlifowane 
ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej pochodzącej  
z recyklingu (85-95%). Ergonomicznie zaprojektowane rączki 
produkowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu (66%)  
i z odnawialnych włókien celulozowych (34%). Przeznaczone  
dla osób praworęcznych.

Nowość
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Dajemy nowe życie naszym 
produktom, poddając je 
recyklingowi. Dobre materiały  
stają się świetnymi produktami  
- tak jak nożyczki ReNew, 
wykonane z odzyskanych 
materiałów.
fiskars.com

Niektóre  
rzeczy  
są zbyt  
dobre... 
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Grabie
Grabie Fiskars przeznaczone są do wygodnego grabienia opadłych
liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Dostępne  
są w szerokiej gamie np.: do liści, trawy czy pielęgnacji gleby.

XACT™

Wysokiej jakości materiały  
i ergonomiczny, aluminiowy  
trzonek gwarantują wygodną pracę.

ERGONOMIC™

Łezkowaty przekrój trzonka i szeroka 
głowica do efektywnego grabienia.

SOLID™

Wszechstronny wybór  
grabi do pielęgnacji  
trawnika i gleby.



PIELĘGNACJA TRAWNIKA

93

Grabie do trawnika Xact™ L Nr art.             1027037

E
A

N +!4;;?01”GIDLFH!
Długość: 1760 mm Szerokość: 490 mm Waga: 800 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Szeroka głowica do efektywnego zgrabiania liści i ściętej
trawy na dużej powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek  
o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej 
pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. 
Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie do róż Xact™ S Nr art.             1027038

E
A

N +!4;;?01”GIDLGE!
Długość: 1655 mm Szerokość: 233 mm Waga: 790 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 

10-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy  
w trudno dostępnych miejscach. Grabie do efektywnego  
oczyszczania i wyrównywania gleby wokół roślin, także  
na małych powierzchniach. Lekki, aluminiowy trzonek  
o specjalnym profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej 
pracy. Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania. 
Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie uniwersalne Xact™ M Nr art.             1027039

E
A

N +!4;;?01”GIDLHL!
Długość: 1640 mm Szerokość: 373 mm Waga: 1040  g Szt./opak. 4 Stary nr art. 

13-zębna, trwała głowica ze stali nierdzewnej do pracy  
na większej powierzchni. Grabie idealne do przygotowywania
ziemi na rabatach, wyrównywania gleby i wygrabiania  
zanieczyszczeń. Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym  
profilu dla bardziej wydajnej i ergonomicznej pracy.  
Powłoka Softgrip™ dla większego komfortu użytkowania.  
Wygodny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

Grabie Xact™

Grabie do liści Xact™ XXL Nr art.             1027036

E
A

N +!4;;?01”GIDLEK!
Długość: 1765 mm Szerokość: 615 mm Waga: 910 g Szt./opak. 4 Stary nr art. -

Wyjątkowo szeroka głowica i wytrzymałe zęby umożliwiają
efektywne grabienie liści i ściętej trawy na dużej powierzchni. 
Lekki, aluminiowy trzonek o specjalnym profilu dla bardziej 
wydajnej i ergonomicznej pracy. Powłoka Softgrip™  
dla większego komfortu użytkowania. Wygodny otwór  
do zawieszania narzędzia na haku.
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Grabie do liści (L) Solid™ Nr art.             1003465

E
A

N +!4;;?01”GIDEJM!
Długość: 1750 mm Szerokość: 520 mm Waga: 500 g Szt./opak. 5 Stary nr art. 135016

Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, 
elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się 
w głowicy. Lekki, aluminiowy trzonek.

Grabie do liści (M) Solid™ Nr art.             1063090

E
A

N +!4;;?01”KDHGIE!
Długość: 1720 mm Szerokość: 440 mm Waga: 520 g Szt./opak. 5 Stary nr art. -

Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym 
terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się  
na każdym rodzaju podłoża. Lekki, aluminiowy trzonek.
Produkt zastąpił artykuł 1003464.

Grabie Solid™

Grabie Ergonomic™

Grabie do liści, duże Nr art.            1000660

E
A

N *!9:?56;”GGIKDI!
Długość: 1850 mm Szerokość: 610 mm Waga: 770 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 135570

Duża, szeroka głowica umożliwia szybkie i efektywne grabienie 
liści na dużych powierzchniach. Specjalna geometria zębów 
głowicy niweluje możliwość zakleszczania się liści.

Grabie (XL) Solid™ Nr art.             1015645

E
A

N +!4;;?01”GIDMDM!
Długość: 1760 mm Szerokość: 620 mm Waga: 830 g Szt./opak. 5 Stary nr art. 135090

Wyjątkowo szeroka głowica (65 cm) umożliwia szybkie 
zgrabienie liści nawet na dużym terenie. Głowica jest wykonana 
z elastycznego tworzywa, dzięki czemu liście się nie blokują. 
Lekki, aluminiowy trzonek i 27 elastycznych, płaskich, 
zagiętych zębów.
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Grabie uniwersalne Solid™ Nr art.            1003466

E
A

N +!4;;?01”GIDJJH!
Długość: 1670 mm Szerokość: 410 mm Waga: 440 g Szt./opak. 5 Stary nr art. 135066

Do grabienia długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt głowicy 
umożliwia wyrównywanie gleby. Lekki, aluminiowy trzonek.

Trzonek Solid™ Nr art.             1014913

E
A

N +!4;;?01”GIDDEI!
Długość: 1600 mm Szerokość: 28 mm Waga: 310 g Szt./opak. 10 Stary nr art. 135001

Lekka, wytrzymała, aluminiowa konstrukcja.  
Do wymiennych głowic: 1014914 (135024), 1014915 (135014) 
i 1014917 (135064).  Jako część zamienna do grabi:  
1003465 (135016), 1003464 (135026) i 1003466 (135066).

Grabie do liści, duże Solid™ Nr art.             1014915

E
A

N +!4;;?01”GIDEHI!
Długość: 228 mm Szerokość: 520 mm Waga: 230 g Szt./opak. 10 Stary nr art. 135014

Szerokie grabie do pracy na dużym terenie. Wytrzymałe, 
elastyczne zęby zaprojektowane tak, by liście nie blokowały się 
w głowicy. Do trzonka: 1014913 (135001). Jako część zamienna 
do grabi: 1003465 (135016).

Grabie do liści Solid™ Nr art.             1063089

E
A

N +!4;;?01”KDHGHH!
Długość: 212 mm Szerokość: 440 mm Waga: 150 g Szt./opak. 10 Stary nr art.  -

Średniej wielkości grabie, idealne do pracy na mniejszym  
terenie, np. wokół drzew. Wytrzymałe zęby sprawdzą się  
na każdym rodzaju podłoża. Do trzonka: 1014913 (135001).  
Jako część zamienna do grabi: 1063090 (1003464).
Produkt zastąpił artykuł nr 1014914.

Grabie uniwersalne Solid™ Nr art.           1014917  

E
A

N +!4;;?01”GIDJHD!
Długość: 152 mm Szerokość: 440 mm Waga: 250 g Szt./opak. 10 Stary nr art. 135064

Do grabienia wysokiej, długiej, ściętej trawy. Specjalny kształt 
głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Do trzonka: 1014913 
(135001). Jako część zamienna do grabi: 1003466 (135066).
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Nożyce  
do trawy

POWERLEVER™

Głowica ustawiana  
pod kątem 270°.

SERVO-SYSTEM™

Głowica ustawiana 
pod kątem 360°.

SERVO-SYSTEM™

Głowica ustawiana 
pod kątem 360°.

Ergonomiczne nożyce do trawy wyposażone w system Servo,  
dzięki któremu ostrza nie klinczują się podczas pracy.  
Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
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Nożyce do trawy

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53 Nr art.             1001565

E
A

N +!4;;?02”MJKEDJ!
Długość: 900 mm Szerokość: 205 mm Waga: 1310 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 113710

Do przycinania trawy, żywopłotów i małych krzaków. Średnica 
cięcia – 10 mm, zasięg do 2,5 m. Głowica obracana o 270°, 
długość ostrzy – 22 cm.

Nożyce do trawy, długie GS46 Servo-System™ Nr art.             1000590

E
A

N +!4;;?01”MJJMDF!
Długość: 1005 mm Szerokość: 250 mm Waga: 740 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 113690

Nożyce do cięcia trawnika. Możliwość pracy jedną ręką. 
Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy GS42 Servo-System™ Nr art.             1000589

E
A

N +!4;;?01”MJJLDG!
Długość: 344 mm Szerokość: 120 mm Waga: 310 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 113680

Do cięcia trawy.  Głowica obracana o 360°, długość  
ostrzy – 14 cm.

Nożyce do trawy SmartFit™ GS40 Nr art.             1023632

E
A

N +!4;;?01”EFDEDJ!
Długość: 380 mm Szerokość: 130 mm Waga: 350 g Szt./opak. 5 Stary nr art. -

Do przycinania trawy. Wyposażone w ergonomiczną rączkę 
chroniącą palce. Ostrza z wysokiej jakości stali, pokryte 
powłoką minimalizującą tarcie. Głowica obracana o 360°.

Nożyce do trawy S50 Nr art.           1000557  

E
A

N +!4;;?01”EEDMDM!
Długość: 220 mm Szerokość: 95 mm Waga: 90 g Szt./opak. 3 Stary nr art. 111090

Do przycinania trawnika. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ 
zwiększają komfort pracy. Możliwość regulacji docisku ostrzy.
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Siej kwiaty,
pomóż 
pszczołom.
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XACT™

Ergonomiczny uchwyt.
SMARTFIT™

Regulowana długość 
trzonka.

Innowacyjne  
wyrywacze  
do chwastów
Dwa modele wyrywaczy do chwastów Fiskars, wśród których  
każdy znajdzie swój ulubiony. Długie, stalowe ząbki chwytają  
chwast z czterech stron i z łatwością go wyrywają.
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Wyrywacz do chwastów Xact™ Nr art.             1020126

E
A

N +!4;;?01”GMMIDF!
Długość: 1000 mm Szerokość: 300 mm Waga: 950 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 139950

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku.  
Pozwala na wyrwanie roślin wraz z korzeniami bez użycia 
chemikaliów. Ergonomiczny uchwyt.

Wyrywacz do chwastów SmartFit™ Nr art.             1020125

E
A

N +!4;;?01”GMMJDE!
Długość: 900-1190 mm Szerokość: 300 mm Waga: 1250 g Szt./opak. 4 Stary nr art. 139960

Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. 
Teleskopowy trzonek może być indywidualnie ustawiony  
od 990 mm do 1190 mm. Duża rączka w kształcie litery D 
gwarantuje komfort pracy.

Wyrywacze do chwastów

Łatwe i szybkie usuwanie chwastów
1 2 3

Umieść pazury wyrywacza wokół 
chwastu.

Nastąp na podpórkę stopą. 
Wyjmij narzędzie z ziemi razem 
z chwastem.

Wyrzuć chwast.
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Kosz Ergo PopUp S, 73 l Nr art.             1028371

E
A

N +!4;;?01”JDDELM!
Wysokość: 460 mm Szerokość: 400 mm Waga: 600 g Szt./opak. 10 Stary nr art. -

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych  
(np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci.
Oszczędność miejsca – składany do wysokości 3 cm.
Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. 
Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm,  
wysokość po rozłożeniu: 460 mm.

Kosz Ergo PopUp M, 175 l Nr art.             1028372

E
A

N +!4;;?01”JDDEMJ!
Wysokość: 700 mm Szerokość: 500 mm Waga: 800 g Szt./opak. 8 Stary nr art. -

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych  
(np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci.
Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm.
Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
 Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. 
Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm,  
wysokość po rozłożeniu: 700 mm.

Kosz Ergo PopUp M, 219 l Nr art.             1028373

E
A

N +!4;;?01”JDDFDF!
Wysokość: 700 mm Szerokość: 560 mm Waga: 1100 g Szt./opak. 6 Stary nr art. -

Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych  
(np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci.
Oszczędność miejsca - składany do wysokości 3 cm.
Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie.
 Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. 
Łatwy w czyszczeniu. Wysokość po złożeniu: 30 mm, 
wysokość po rozłożeniu: 700 mm.

Pielęgnacja trawnika – kosze
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Pielęgnacja trawnika – nóż do darni i kosze

Nóż do darni Solid™ Nr art.             1011617

E
A

N ,!3;7A9A”DGIDDG!
Długość: 1090 mm Szerokość: 240 mm Waga: 1850 g Szt./opak. 3 Stary nr art. 5371

Wykonany z wysokiej jakości stali nóż ułatwi przycinanie 
i wyrównywanie krawędzi trawnika.

Kosz PopUp (56 l) Solid™ Nr art.             1015646

E
A

N +!4;;?01”GIDHEE!
Wysokość: 460 mm Średnica: 400 mm Waga: 600 g Szt./opak. 6 Stary nr art. 135041

Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi 
się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy 
w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie 
złożenie. Wysokość po złożeniu – 80 mm, wysokość  
po rozłożeniu – 460 mm.

Kosz PopUp (172 l) Solid™ Nr art.             1015647

E
A

N +!4;;?01”GIDHFL!
Wysokość: 700 mm Średnica: 560 mm Waga: 1250 g Szt./opak. 6 Stary nr art. 135042

Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się 
podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy  
w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie 
złożenie. Wysokość po złożeniu – 100 mm, wysokość  
po rozłożeniu – 700 mm.
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Nr art.             ?

E
A

N

Wysokość: mm Długość: mm Szerokość: mm Waga: g Szt./opak. ? Stary nr art. -

• Rączka z regulacją wysokości oraz 
miękkim uchwytem pozwala łatwo  
i szybko dostosować narzędzie.

• Specjalny system StaySharp™ 
redukuje siłę niezbędną do 
prowadzenia kosiarki. Ostrza 
nie stykają się i nie klinczują, co 
dodatkowo zapewnia im długotrwałą 
wydajność bez potrzeby częstego 
ostrzenia.

• Unikalny mechanizm wyrzutu  
ściętej trawy do przodu  
i dodatkowo mocowany pojemnik 
ułatwiają sprzątnięcie ściętej trawy.

Fiskars
StaySharp™

Fiskars StaySharp™ to kosiarki bębnowe, które ścinają trawę specjalnymi 
ostrzami w sposób podobny do cięcia nożycami.  
Szybko, bezpiecznie, ekologicznie i cicho zadbasz o swój trawnik.


