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Více než 365 let historie je důkazem našeho důrazu  
na kvalitu. Produkty Fiskars jsou důmyslně funkční, 
jedinečně uživatelsky přívětivé, mají působivě dlouhou 
životnost a vynikají ikonickou estetikou.  
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Upozornění! Všechny rozměry uvedeny  
v katalogu jsou rozměry balení výrobků.



Cílem společnosti Fiskars je zpříjemnit 
Vám chvíle strávené v kuchyni, aby se 
tak pro Vás stalo vaření potěšením.                   
                                                                                                                     
Věříme, že vaření s pomůckami, 
které odpovídají Vašim zkušenostem  
a motivaci, je tou nejjednodušší  
a nejlepší cestou k úspěchu v kuchyni  
a skutečně zábavnému procesu 
přípravy pokrmů. Nabízíme pestrou 
škálu kuchyňských pomůcek, které 
si oblíbí jak mistři domácí kuchyně, 
kterým záleží na kvalitě a kteří chtějí 
prostřednictvím přípravy pokrmů 
realizovat svou kreativitu, ale také 
aktivní pracující lidé, kteří hledají  
snadná řešení každodenního vaření.    

Kvalita a funkčnost jsou těmi 
nejdůležitějšími hodnotami, 
podle nichž tvoříme naše výrobky. 
Veškeré Fiskars kuchyňské pomůcky 
jsou odolné, ergonomické, uživatelsky 
přívětivé a esteticky navržené.                                                                                                                                        

KONCEPT SPOLEČNOSTI FISKARS





Mistři domácí kuchyně
Pro ty, kteří milují experimentování  
a objevování nových věcí během vaření. 

Naše pomůcky jsou vytvořeny pro kvalitní a zábavnou přípravu 
pokrmů, abyste si mohli při vaření užít každý moment.

Lidé
 Vášniví kuchaři
 Lidé s hlubokým pochopením 
dobrého jídla

 Oceňují kvalitně zpracované produkty 
a chytrá řešení 

 Ochotni zaplatit za vynikající kvalitu
 
Jídlo & vaření

 Nezastraší je ani recepty pro pokročilé 
 Investují čas a peníze do vaření  
a kuchyňských spotřebičů

 Šéfkuchaři ve své vlastní kuchyni,  
vaří většinou sami

 Rádi vaří a servírují jídlo rodině  
a přátelům 

CÍLOVÉ SKUPINY



Aktivní pracující lidé
Ti, kteří oceňují jednoduchost a pohodlnost,  
aby si mohli užít vaření v rušném rodinném životě. 

Aktivní pracující lidé mají potenciál,  
který jim můžeme pomoci objevit.

Lidé
 Zaneprázdněný životní styl
 Mnoho koníčků a zájmů
 Sociálně aktivní
 Oceňují funkčnost a dobrý design

Jídlo & vaření
 Snadno připravitelné recepty;

   20 minutové pokrmy
 Pokrmy vařené  
ze snadných ingrediencí

 Hledají inspiraci a návody
 Vaří v přítomnosti dalších lidí



Věříme,
že tvůrce je  

v každém z nás.



Věříme,
že tvůrce je  

v každém z nás.



Classic nůžky 
Inspirují tvůrce
už 50 let
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Ikonické nůžky Fiskars Classic s oranžovými držadly jsou designovým výrobkem 
s výjimečnou kvalitou a výkonem pro všechny potřeby stříhání. Ve světě jsou 
populární již od roku 1967. Classic nůžky v roce 2017 slaví své 50. výročí.



SPRÁVA KATEGORIÍ

Fiskars - domov nůžek

Domov nůžek, in-store koncept
 In-store koncept a zavedení nůžek jako 
samostatné kategorie, včetně propagace 
snadného nákupu Fiskars nůžek
 Jasné umístění dle příbuzných kategorií 
a podpora POS materiály usnadňují 
hledání těch pravých nůžek pro každou 
činnost

Výhody pro obchod
 Růst kategorie díky častějším a větším 
nákupům
 Nastavitelný rozsah a snadná 
implementace konceptu

Výhody pro zákazníka    
 Nejlepší nůžky pro každou příležitost 

 a úkoly uvnitř i vně domova
 Snadný výběr díky osvětě 

 a jasnému označení
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Nová logika 
balení

  Fiskars logo a známka slibují kvalitu a důvěryhodnost komunikací 
  naší dlouholeté historie a profesionálních zkušeností 

  Popis zboží ve třech klíčových jazycích pro snadnou orientaci

  Přesvědčivé důvody pro koupi  

  Velikosti XS, S, M, L a XL, čímž je zjednodušen proces výběru 

  Prezentace určení a druhu materiálů ke stříhání

  Vyrobeno ve Finsku - jasně komunikováno

13



Oranžová
klasika
Rok 2017 je rokem 50. výročí nůžek Fiskars s oranžovými držadly. 
Představují ikony finského designu, které jsou populární již půl 
století. Tato řada obsahuje široký výběr nůžek vyznačujících 
se čepelemi vyrobenými z vysoce kvalitní nerezové oceli.

CLASSIC 

 Ostré čepele
Speciálně vyvinutý způsob broušení 
čepelí zajišťuje vysoce přesné střihání
a udržuje čepele déle ostré.

 Snadné čištění
Čepele jsou zalisované do plastových 
držadel a tím je umožněno jejich 
snadné a hygienické čištění.

 Nejdokonalejší ergonomie
Držadla jsou navržená na základě 
důkladného sledování k přirozeného 
pohybu ruky, což přináší větší komfort 
a lepší ovládání nůžek.

 Nejlepší materiály
Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, 
nůžky Classic nabízejí vynikající pohodlí, 
výkon a trvanlivost.

 Kontrola kvality
Každý výrobek je před opuštěním 
továrny ručně zkoušen, aby se zajistilo, 
že obdržíte pouze prvotřídní nůžky.

Vlastnosti a výhody

Vyrobeno

ve Finsku

50. VÝROČÍ

ORANŽOVÁ
KLASIKA
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CLASSIC

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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• Ideální pro všechny druhy střihání doma,  
    ve škole i v kanceláři
• Nastavitelný přítlak čepelí

• Velké nůžky ideální pro všechny druhy střihání
   doma, ve škole i v kanceláři 
• Zvlášť vhodné pro krejčovské práce
• Nastavitelný přítlak čepelí

• Držadla i čepele jsou speciálně vytvořeny pro leváky 
• Ideální pro všechny každodenní úkoly 
   v domácnosti, ve škole i v kancelářii  
• Nastavitelný přítlak čepelí

• Pro porcování potravin a otevírání balení v kuchyni 
• Zoubkované ostří udržuje materiály na místě 
• Nastavitelný přítlak čepelí

• Lehké kompaktní nůžky s dlouhým ostřím 
   pro stříhání papíru

270 mm 30 mm 85 mm         96 g 5       859853

340 mm 22 mm 110 mm         140 g 5       859863

280 mm 30 mm 85 mm         99 g 5       859850

275 mm 30 mm 85 mm         87 g 5       859874

255 mm 20 mm 110 mm         58 g 10       859859

1000815

1005151

1000814

1000819

1000816

+!4;;?01”MLIGFG!

+!4;;?01"MLJGDJ!

+!4;;?01"MLIDEM!

+!4;;?01"MLKHKE!

+!4;;?01"MLIMKF!

Univerzální nůžky

Velké univerzální / Krejčovské nůžky

Univerzální nůžky pro leváky

Kuchyňské nůžky

Nůžky na papír

Vyrobeno

ve Finsku

Classic nůžky



CLASSIC

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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• Krátké, bezpečné ostří je ideální pro používání 
   dětmi a mohou být bezpečně nošeny v kapsách

• Lehké kompaktní nůžky s dlouhými čepelemi  
   pro stříhání papíru 
• Praktické plastové klouby pro skládání 
• Vhodné pro praváky i leváky  
• Multifunkční, na klíčenku, do lékárniček, založení
   do desek, kapes, tašek, nebo na cestování

• Kadeřnické nůžky s drsným povrchem čepelí 
   pro zabránění vyklouznutí vlasů 
• Držadla s oporou prstů

• Manikúrní nůžky se zakulacenými špičkami 
   pro bezpečné používání 
• Ideální pro stříhání nehtů dětem

• Manikúrní nůžky s úzkými čepelemi 
   pro přesné stříhání
• Zahnuté čepele se přizpůsobují při stříhání nehtu

200 mm 10 mm 85mm      24g 5               -

150 mm 10 mm 91 mm      28 g 5      195123

250 mm 10 mm 85 mm      54 g 10       859487

200 mm 10 mm 85 mm      23 g 10       859806

200 mm 10 mm 85 mm      23 g 10       859808

1005154

1005134

1003025

1003028

1000813

+!4;;?01"MLMEDM!

+!4;;?01"MIEFGJ!

+!4;;?01"MHLKKM!

+!4;;?01"MLDJKD!

+!4;;?01"MLDLKL!

Hobby nůžky, 13 cm

Skládací nůžky

Kadeřnické nůžky

Nůžky na nehty se zakulacenými špičkami

Nůžky na nehty se zahnutými čepelemi



Kuchyně
Koupelna
Ateliér
Kancelář
Šití 
Dětský pokoj
Garáž 
Zahrada
…

Nejširší nabídka 
nůžek napříč 
všemi kategoriemi
Ať už připravujete jídlo v kuchyni, šijete
v dílně, tvoříte s dětmi, nebo zastřiháváte 
květiny v zahradě, Fiskars pro Vás má ty 
pravé nůžky.



Klíčová fakta:
 Muži / ženy, typicky mezi 40 a 60+ lety
 Reprezentují 28 % utrácení v kategorii domácích potřeb
 Jsou velmi zruční a rádi vaří: Minimálně 70 minut 

 denně - i několik hodin o víkendech
 Chtějí vlastnit ty nejlepší pomůcky nejvyšší kvality
 Nejpozitivnější přístup a jsou ochotni zaplatit za kvalitu

Mistři domácí 
kuchyně
Mistr domácí kuchyně je zkušený kuchař, 
který miluje vaření. Vaří během týdne 
i o víkendu, často bez využití polotovarů  
a rád by vařil ještě častěji. 

Vaření je pro něj způsobem vyjádření 
kreativity, inspirace a požitků. 
Neustále hledá nové kulinářské 
zážitky. Chce mít ty nejlepší 
kuchyňské pomůcky s nejlepšími 
a nejmodernějšími technologiemi. 
Mistři domácí kuchyně většinou 
nakupují ve specializovaných 
obchodech, váží si kvality 
a jsou ochotni za ni zaplatit. 



”Vaření je pro mě způsobem 
vyjádření kreativity a získávání 

inspirace. Zbožňuji hledání 
nových kulinářských zážitků. 
Vysoce kvalitní pomůcky mi 

umožňují si užít proces vaření 
a dosáhnout těch nejlepších 

výsledků.”

Lars, 46
ředitel během dne,

kulinář ve volném čase



Naše nabídka je vytvořena
pro mistry domácí kuchyně

Mistři domácí kuchyně milují 
tvoření. Experimentují a zkouší  
při vaření nové věci. Při hledání
kuchyňských pomůcek mají 
výjimečné a pokročilé potřeby.

Fiskars nabídka je vytvořena tak, 
aby pokryla všechny jejich požadavky. 
Naše pomůcky jsou vytvořeny pro 
radost z kvalitní přípravy pokrmů, 
experimentování, objevování, 
aby si mistři domácí kuchyně mohli  
při vaření užívat každý moment.

Výkon & inovace

Rotisser a Royal jsou zaměřeny na nejaktuálnější inovace 
v materiálech a technologiích. Produkty nabízí ultimátní 
výkon a moderní design.

ÚVOD

Rotisser

Royal
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Hard Face a Functional Form+ jsou založeny na zvýšené 
každodenní výkonnosti, odolnosti a houževnatosti. Produkty 
nabízíme v široké škále pro všemožné kuchyňské úkoly.

Každodenní odolná funkčnostKlasické, autentické vaření

All Steel a Norr jsou nadčasové klasiky pro speciální 
příležitosti. Produkty přinášejí radost z vaření a soustředí 
se na perfektní výsledky.

Hard Face

Functional 
Form+

All Steel

Norr
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SPRÁVA KATEGORIÍ

Nabízíme řešení k posílení
prémiového vzhledu

Zvýšený dopad na zákazníka: prémiový vzhled, informace & inspirace

NOVÉ BALENÍ

IN-STORE KONCEPT PŘÍBUZNÝCH KATEGORIÍ

POS KOMUNIKACE

22



Nová logika 
balení

 Hierarchie sdělení:
 více důrazu na nabídku
  vs. Fiskars

 Specifikace řady:
 Název a barevné rozlišení

 Produkt je jasně zobrazen

 Obrázek pro inspiraci

 Typ & velikost jasně 
 vyznačena na všech stranách

 Známka kvality pro důvěryhodnost

 Otvor pro fyzické otestování produktu 

 Technické informace

 Hlavní USP vpředu 
 sdělují informace

 Zjednodušená logika a komunikace
 Sladění nádobí a nožů
 Pro nakupující: jednodušší orientace 
a výběr

 Pro Vás: efektivnější argumentace 
 pro zaměstnance obchodu

 Možnosti prodeje napříč kategoriemi

Sjednocený přístup 
napříč kategoriemi 

23



SPRÁVA KATEGORIÍ

Nový způsob 
upoutání pozornosti  
zákazníka

 Přístup napříč kategoriemi – zaměření 
 na zvýšení impulsivních nákupů 
 a nákupů napříč produktovým spektrem.

 Navigace zaměřena na “úkoly”, 
vyvolávající emoce a zjednodušující 
výběr produktu zákazníkem.

 Nové řešení zavěšení produktů  
• Umožňuje širší výběr produktů 
• Optimalizuje prostor 
• Zjednodušuje hledání

 Vertikální prezentace 
 pro snadnou navigaci.

24



 Inspirativní řazení produktů 
pro motivaci zákazníka 
(možnost osahání zboží a vyzkoušení).

 Standardizovaný přístup. 
Upravitelný a nastavitelný.

 Designováno pro pocit 
 a vzhled nordické kuchyně.

Lepší zážitek zákazníků
= více prodejů

25



REKLAMNÍ KONCEPTY  

Promoční koncepty 
pro všechna roční období

POS COMMUNICATION

Dárky Recyklace 
Q1 Q2

Udělejte si pořádek se své kuchyni
Jarní oslavy,

Nakupte dárek, dostaňte dárek

www.fiskars.com

File name: FIS_POS_Recycling Campaign_A4

Project: Recycling

Designer | Agency: Leena Kangaskoski | Aivan

Revised by: 

Design date: 28.04.2016

Revision date: 27.06.2016 11:49

Version: 1.0 

Approver: Marika Mella
Approval date: 

Amount of colours: 4

Used colours: CMYK

Surface treatment: 

Material: Recycled paper   

Package material: 

Recycle your tools. 
Reconnect with 
your kitchen.
Make room for new tools and  
explore the maker in you.
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Promoční 
předměty Dárky

Q3 Q4

Např. Zpět do školy, Den otců “Večeře pro dva”

27



Rotisser 
Pro ty nejlepší
výkony



Rotisser nabízí nejsofistikovanější výběr z nádobí pro veškeré vaření.                  
Nadčasový design se spojuje s nejnovější technologií pro indukci - 
OPTIHEAT™, která chrání nádobí před přehřátím na indukční desce. 
Rotisser kombinuje nejvyšší kvalitu materiálů, jedinečnou technologii 
indukce a design ověnčený cenami. Do Vašeho každodenního života 
přináší luxus. Je vhodný pro použití na všech typech sporáků, v troubě,  
i k servírování.

Doporučujeme využít pro to nejlepší vaření.



Rotisser 
vlastnosti & výhody

ROTISSER 

 Rovnoměrné ohřívání  
Vyrobeno z lehkého hliníku, 
který extrémně dobře rozvádí 
teplo, díky čemuž se jídlo 
ohřívá rovnoměrně po celé 
ploše.

 Bezpečné madlo
Madlo z nerezové oceli 
zůstává při použití na sporáku 
vždy studené.

 Výjimečný povrch
Odolná a nepřilnavá vrstva 
Hardtec Superior činí vaření 
snadným.

 Dno šetřící energii
Dno je optimalizována pro 
ohřívání rychlejší o 50 %, 
šetří až 30 % energie.

  
Technologie optiheattm 
(OH™) je optimalizovaná pro 
indukci , ale nádobí je možné 
použít na všech typech 
sporáků.

 Vyrobeno ve Finsku 
Všechno nádobí Rotisser 
je vyrobeno v továrnách 
Sorsakoski ve Finsku.

30
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ROTISSER

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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• Hliníkový rendlík potažený vrstvou Hardtec 
   s pokličkou z nerezové oceli 
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů  
   zajišťují, že tento rendlík je ideální pro vaření na
   všech druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

• Hliníkový hrnec potažený vrstvou Hardtec  
   s pokličkou z nerezové oceli 
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů 
   zajišťují, že tento hrnec je ideální pro vaření na
   všech druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec  
   pro sofistikované vaření 
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů 
   zajišťují, že tato pánev je ideální pro vaření na 
   všech druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec  
   pro sofistikované vaření 
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
   zajišťují, že tato pánev je ideální pro vaření na
   všech druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

• Hliníková pánev potažená vrstvou Hardtec  
   pro sofistikované vaření
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů 
   zajišťují, že tato pánev je ideální pro vaření na 
   všech druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

105 mm 355 mm 195 mm        1147 g 6                -

120 mm 232 mm 312 mm        1957 g 4                -

465 mm 65 mm 250 mm        1131 g 6                -

500 mm 65 mm 275 mm        1424 g 6                -

510 mm 80 mm 250 mm        1539 g 6                -

1023754

1023755

1023739

1023738

1023750
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+!4<>:02"DDIMLL!

+!4<>:02"DDIMFJ!

+!4<>:02"DDIMEM!

+!4<>:02"DDIMGG!

Rendlík, 1,6L

Hrnec, 3,5L

Pánev, 24 cm

Pánev, 26 cm

Pánev, 28 cm

Rotisser nádobí



ROTISSER
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3332

• Nejnovější technologie spojená 
   s nadčasovým designem
• Potažený hliníkový rendlík z nejkvalitnějších 
   materiálů a unikátní technologie OPTIHEAT™ 
   chrání před přehřátím na indukční desce

• Nejnovější technologie spojená 
   s nadčasovým designem
• Potažený hliníkový rendlík z nejkvalitnějších 
   materiálů a unikátní technologie OPTIHEAT™ 
   chrání před přehřátím na indukční desce

• Nejnovější technologie spojená 
   s nadčasovým designem
• Potažená hliníková pánev z nejkvalitnějších 
   materiálů a unikátní technologie OPTIHEAT™ 
   chrání před přehřátím na indukční desce

• Potažený hliníkový rendlík s vysokými okraji  
   a pokličkou z nerezové oceli 
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů 
   zajišťují, že tento rendlík je ideální pro vaření na   
   všech druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

• Potažený hliníkový rendlík s vysokými okraji  
   a pokličkou z nerezové oceli 
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů 
   zajišťují, že tento rendlík je ideální pro vaření na   
   všech druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

465 mm 65 mm 255 mm        1131 g 4                 -

510 mm 76 mm 286 mm        1558 g 4                 -

85 mm 491 mm 277 mm        2100 g 4                 -

127 mm 462 mm 255 mm        1960 g 6                 -

90 mm 487 mm 275 mm        2046 g 4                 -

1023756

1023757

1023758

1023751

1023752
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+!4<>:02"DDIMIK!

Pánev OH™, 24 cm

Pánev OH™, 28 cm 

Pánev OH™, 26 cm

Rendlík, 24 cm

Rendlík, 26 cm



ROTISSER

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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3332

• Potažená hliníková zapékací mísa 
   pro sofistikované vaření 
• Nadčasový design a nejvyšší kvalita materiálů
   zajišťují, že tato mísa je ideální pro vaření na všech 
   druzích sporáků, v troubách a k servírovaní

90 mm 355 mm 305 mm        2260 g 4                -

1023753

+!4<>:02"DDIMJH!
Zapékací mísa, 28 cm



All Steel
Pro perfektní                                                                                                                                         
výsledky smažení.



All Steel nabízí nádobí pro speciální příležitosti. Veškeré nádobí zaručuje,  
že Vaše jídlo bude vždy perfektně usmažené. Tajemství leží v nepřilnavém 
keramickém povrchu Ceratec, díky kterému jídlo během přípravy krásně 
zlátne. Povrch All Steel nádobí zvládne i vysoké teploty smažení.

Doporučujeme pro výjimečné příležitosti, které si vyžadují perfektně usmažené 
jídlo, na všech typech sporáků.



All Steel / All Steel + 
vlastnosti & výhody

ALL STEEL

 Odolnost
Vyrobeno z odolné 
nerezové oceli 18/10.

 Bezpečné madlo
Madlo z nerezové oceli  
je bezpečné a zůstává 
studené.

  Ceratec povrch
Keramický povrch Ceratec 
má o 20 % vyšší nepřilnavé 
vlastnosti a představuje 
krásný smažící povrch, díky 
kterému jídlo lépe chutná.

 Třívrstvé dno
Silné, třívrstvé dno řady 
All Steel je optimalizováno 
pro efektivní a rovnoměrné 
ohřívání.

 Pětivrstvé dno 
Všechny modely All Steel+ 
mají originální pětivrstvé dno, 
které je tiché, efektivní a 
optimalizováno   
pro indukční desky.

 Vyrobeno ve Finsku.
All Steel+ nádobí je vyrobeno 
v továrnách Sorsakoski 
ve Finsku.

36



ALL STEEL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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• Vysoce kvalitní rendlík z nerezové oceli 
   pro univerzální použití při vaření 
• Nerezová držadla a měrka uvnitř 
• Efektivní třívrstvé dno je vhodné pro všechny    
   druhy sporáků

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli 
   pro univerzální použití při vaření 
• Nerezová držadla a měrka uvnitř 
• Efektivní třívrstvé dno je vhodné pro všechny  
   druhy sporáků

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli 
   pro univerzální použití při vaření 
• Nerezová držadla a měrka uvnitř 
• Efektivní třívrstvé dno je vhodné pro všechny  
   druhy sporáků

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli 
   pro univerzální použití při vaření 
• Nerezová držadla a měrka uvnitř 
• Efektivní třívrstvé dno je vhodné pro všechny  
   druhy sporáků

• Nerezová pánev pro zvláštní příležitosti
• Nepřilnavá keramická Ceratec vrstva rovnoměrně 
   ohřívá a dodává jídlu lepší chuť 
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované pro efektivní 
   ohřev na všech druzích sporáků 
 

93 mm 355 mm 181 mm        1025 g 6                -

147 mm 275 mm 199 mm        1330 g 4                -

160 mm 327 mm 244 mm        1915 g 4                -

185 mm 340 mm 340 mm        3272 g 1                -

480 mm 60 mm 255 mm        1190 g 6                -

1023765

1023766

1023767

1020980

1023759
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Rendlík, 1,5L

Hrnec, 3,0L

Hrnec, 5,0L

Hrnec, 10,0L

Pánev, 24 cm

All Steel nádobí 



3938

ALL STEEL
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• Nerezová pánev pro speciální příležitosti 
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec rovnoměrně 
   ohřívá a dodává jídlu lepší chuť 
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované 

pro efektivní ohřev na všech typech varných 
desek

 

• Nerezová pánev pro speciální příležitosti 
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec rovnoměrně 
   ohřívá a dodává jídlu lepší chuť 
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované 

pro efektivní ohřev na všech typech varných 
desek

 

• Nerezový rendlík pro speciální příležitosti 
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec rovnoměrně 
   ohřívá a dodává jídlu lepší chuť 
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované 

pro efektivní ohřev na všech typech varných 
desek 

• Nerezová pánev wok pro speciální příležitosti 
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec rovnoměrně 
   ohřívá a dodává jídlu lepší chuť 
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované 

pro efektivní ohřev na všech typech varných 
desek 

• Nerezová zapékací mísa pro speciální příležitosti 
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec rovnoměrně 
   ohřívá a dodává jídlu lepší chuť 
• Silné, třívrstvé dno je optimalizované 

pro efektivní ohřev na všech typech varných 
desek

 

500 mm 60 mm 275 mm       1350 g 6                 -

520 mm 60 mm 295 mm       1635 g 6                 -

87 mm 500 mm 283 mm        2265 g 4                 -

105 mm 522 mm 295 mm       1335 g 4                 -

94 mm 383 mm 298 mm        2535 g 4                 -

1023760

1023761

1023762

1023763

1023764
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Pánev, 26 cm

Pánev, 28 cm

Rendlík, 26 cm

Wok pánev, 28 cm

Zapékací mísa, 28 cm



ALL STEEL+
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• Vysoce kvalitní rendlík z nerezové oceli 
    pro univerzální použití při vaření 
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je velmi efektivní 
    zejména na indukční desce 
• Měrka uvnitř
• Vhodný pro všechny typy sporáků

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli 
    pro univerzální použití při vaření 
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je velmi efektivní 
    zejména na indukční desce 
• Měrka uvnitř
• Vhodný pro všechny typy sporáků

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli 
    pro univerzální použití při vaření 
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je velmi efektivní 
    zejména na indukční desce 
• Měrka uvnitř
• Vhodný pro všechny typy sporáků

• Vysoce kvalitní hrnec z nerezové oceli 
    pro univerzální použití při vaření 
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je velmi efektivní 
    zejména na indukční desce 
• Měrka uvnitř
• Vhodný pro všechny typy sporáků

• Nerezová pánev pro speciální příležitosti 
• Nepřilnavá keramická vrstva Ceratec 
    rovnoměrně ohřívá a dodává jídlu lepší chuť
• Velmi silné dno s pěti vrstvami je velmi efektivní 
    zejména na indukční desce 
• Vhodná pro všechny typy sporáků
 

93 mm 355 mm 181 mm        1035 g 4                 -

132 mm 262 mm 205 mm        1460 g 4                 -

157 mm 287 mm 224 mm        1870 g 4                 -

162 mm 328 mm 262 mm        2545 g 4                 -

520 mm 60 mm 300 mm        1755 g 6                 -

1023769

1023770

1023771

1023772

1023768

+!4<>:02"DDJEFE!

+!4<>:02"DDJEGL!

+!4<>:02"DDJEHI!

+!4<>:02"DDJEIF!

+!4<>:02"DDJEEH!

Rendlík, 1,5L

Hrnec, 2,5L

Hrnec, 4,0L

Hrnec, 6,0L

Pánev, 28 cm

All Steel+ nádobí



Hard Face
Pro náročné 
přípravy jídel 



Hard Face je Vaším každodenním kuchařským hrdinou. 
Nejodolnější povrch Hardtec Superior má neuvěřitelně nepřilnavé 
vlastnosti, které vydrží po dlouhé roky. Skleněná poklice se silikonovým 
okrajem a s vestavěnou cedící funkcí. Široký výběr pro úspěch ve všech 
kuchařských úkolech. Inovativní technologie OPTIHEAT™ chrání nádobí 
před přehřátím na indukční desce.

Doporučujeme pro každodenní náročné vaření na všech typech sporáků.



HARD FACE

 Vynikající povrch
Odolný a nepřilnavý povrch 
Hardtec Superior usnadňuje vaření.

 Dno šetřící energii
Dno je optimalizováno pro ohřívání rychlejší 
o 50 %, šetří 30 % energii. 
OPTIHEATTM technologie brání přehřívání 
na indukčních deskách.

 Silnější dno*
Velmi silné dno rovnoměrně a efektivně 
distribuuje teplo. [ *Hard Face 5,5–6 mm, 
např. Swiss Diamond 4,5 mm (179€) ]

 Odolnost
Nový, ještě odolnější vnější potah.

 Bezpečné madlo
Bakelitové madlo zůstává studené 
a zajišťuje dobré uchycení.

 Plochá skleněná poklice 
se dvěma možnostmi cezení
Skleněná poklice má po celém obvodu 
lem vyrobený z odolného a tepluvzdorného 
silikonu.

  Funguje na všech typech sporáků 
optiheattm (oh™)  technologie optimalizovaná  
pro indukci, bránící před přehřátím nádobí 
na indukční desce. Hard Face nádobí je 
vhodné pro všechny typy sporáků.

 Vyrobeno ve Finsku
Hard Face nádobí je vyrobeno v továrnách 
Sorsakoski ve Finsku.

 Atraktivní design 
• Elegantní plochá skleněná poklice.
• Matové černé provedení.
• Moderní a sjednocený design madla.
• Černý chránič proti plamenům doplňuje   
   černý design.

Hard Face / Hard Face OPTIHEATTM 
vlastnosti & výhody

42



HARD FACE

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva má 
   vynikající nepřilnavé vlastnosti, které činí tento 
   rendlík vhodný na kaše a mléčné pokrmy 
• Skleněná poklice se silikonovým lemem se 

zabudovanou funkci slévání, bakelitové držadlo, 
které se nezahřívá

• Hliníkový hrnec pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva má 
   vynikající nepřilnavé vlastnosti, které činí tento 
   hrnec vhodný na kaše a mléčné pokrmy 
• Skleněná poklice se silikonovým lemem se 

zabudovanou funkci slévání, bakelitová držadla, 
která se nezahřívají

• Hliníkový hrnec pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva má 
   vynikající nepřilnavé vlastnosti, které činí tento 
   hrnec vhodný na kaše a mléčné pokrmy 
• Skleněná poklice se silikonovým lemem se 

zabudovanou funkci slévání, bakelitová držadla, 
která se nezahřívají

• Hliníková pánev pro náročné úkoly
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 
   které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop při 
   vaření

• Hliníková pánev pro náročné úkoly
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 
   které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop při 
   vaření

135 mm 385 mm 200 mm        1401 g 6                 -

135 mm 310 mm 245 mm         2018 g 6                 -

135 mm 332 mm 279 mm         2645 g 4                 -

430 mm 85 mm 218 mm         866 g 6                 -

440 mm 90 mm 255 mm        1089 g 6                 -

1020874

1020875

1020876

1020829

1020870
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Rendlík s pokličkou, 1,8L/18 cm

Hrnec s pokličkou,  3L/22 cm
 

Hrnec s pokličkou,  5L/26 cm
 

Pánev, 20 cm

Pánev, 24 cm

Fiskars Hard Face



HARD FACE
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4544

• Hliníková pánev pro náročné úkoly
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 
   které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 

při vaření

• Hliníková pánev pro náročné úkoly
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 
   které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 

při vaření

• Hliníková pánev pro náročné úkoly
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 
   které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 

při vaření

• Hliníková pánev pro náročné úkoly s jedinečnou 
   OPTIHEAT™ technologií 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva má 
   neuvěřitelné nepřilnavé vlastnosti, které vydrží 
• Technologie OPTIHEAT™ chrání pánev 

 před přehřátím na indukční desce

• Hliníková pánev pro náročné úkoly s jedinečnou 
   OPTIHEAT™ technologií 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva má 
   neuvěřitelné nepřilnavé vlastnosti, které vydrží 
• Technologie OPTIHEAT™ chrání pánev 
    před přehřátím na indukční desce

485 mm 150 mm 278 mm       1311 g 6                 -

530 mm 170 mm 298 mm       1489 g 6                 -

525 mm 105 mm 320 mm       1890 g 6                 -

440 mm 90 mm 255 mm       1089 g 6                 -

530 mm 170 mm 298 mm       1489 g 6                 -

1020871

1020872

1020873

1020893

1020894
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Pánev, 26 cm

Pánev, 28 cm

Pánev, 30 cm

Pánev OHTM, 24 cm 
 

Pánev OHTM, 28 cm 
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• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly s jedinečnou 
   OPTIHEAT™ technologií 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva má 
   neuvěřitelné nepřilnavé vlastnosti, které vydrží 
   a OPTIHEAT™ chrání hliník před přehřátím na  
   indukční desce
• Skleněná poklice se silikonovým lemem má 
   zabudovanou funkci slévání

• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 

které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 
při vaření   

• Skleněná poklice se silikonovým lemem má 
   zabudovanou funkci slévání

• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 

které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 
při vaření  

• Skleněná poklice se silikonovým lemem má 
   zabudovanou funkci slévání

• Hliníkový rendlík pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 

které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 
při vaření  

• Skleněná poklice se silikonovým lemem má 
   zabudovanou funkci slévání

• Hliníková pánev na omelety/palačinky 
   pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti, díky kterým 
   je Hard Face ideální pánví na palačinky a omelety 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 
    které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 
    při vaření

115 mm 485 mm 275 mm        2146 g 4                 -

150 mm 465 mm 258 mm        1876 g 6                 -

115 mm 485 mm 275 mm        2146 g 6                 -

115 mm 507 mm 300 mm        2440 g 6                 -

420 mm 60 mm 223 mm         830 g 6                 -

1020895

1020879

1020890

1020891

1020877
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Rendlík s pokličkou OHTM, 26 cm/2,8L
 

Rendlík s pokličkou, 24 cm/2,2L

Rendlík s pokličkou,  26 cm/2,8L
 

Rendlík s pokličkou, 28 cm/3,5L 

Pánev na omelety/palačinky, 22 cm 
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• Hliníková pánev wok pro náročné úkoly 
• Nejodolnější Hardtec Superior vrstva 
   má vynikající nepřilnavé vlastnosti, které vydrží 
• Moderní černý design s bakelitovým držadlem, 
   které se nezahřívá a zaručuje bezpečný úchop 
   při vaření

133 mm 540 mm 300 mm        1618 g 6                  -

1020892

+!4<>:02"DDIFGD!
Wok pánev, 28 cm/4,5L 
 





Royal
Pro ten nejlepší 
pocit z krájení.



Fiskars Royal nože přinášejí ten 
nejlepší zážitek z krájení pro mistry 
domácí kuchyně. Vysoce výkonné 
materiály a speciální brus zajišťují 
přesné krájení a dlouhotrvající 
výkonnost.  



ROYAL

 Výjimečné materiály
• Čepel je vytvořena 

z vysoce výkonné 
německé oceli ztvrzené 
na optimální tvrdost  
HRC 55

 Optimální brus 
• Zbroušení čepele snižuje 

tření a zajišťuje vynikající 
dlouhotrvající výkon

 

 Cenami ověnčení 
design
• Elegantní design 

kombinuje ergonomiku, 
stylový vzhled a perfektní 
vyváženost

• Ocenění iF Design Award 
2011 – design od Jacoba 
Leth-Espensena

 Ergonomické madlo
• Ergonomické madlo 

s ochranou prstů je 
obaleno nerezovou ocelí, 
včetně POM plastového 
povrchu a matového 
provedení

• Extrémně dobře 
vyvážené a odolné

Royal nože 
vlastnosti & výhody
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Royal nože perfektně kombinují 
současný cenami ověnčený design  
s funkčností a rovnováhou při krájení



ROYAL
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• Ideální pro krájení a loupání ovoce a zeleniny

• Ideální pro krájení a loupání středně velkého 
   ovoce a zeleniny

• Ideální pro krájení rajčat, nebo jako příborový nůž 
na steaky

• Střední kuchařský nůž na krájení masa a zeleniny 
• Ideální pro přesné krájení

• Kuchařský nůž japonského stylu se širokou  
čepelí, ideální na přípravu masa, ryb a zeleniny

25 mm 335 mm 76 mm        182 g 4                 -

25 mm 335 mm 76 mm        195 g 4                 -

25 mm 335 mm 76 mm        186 g 4                 -

26 mm 410 mm 97 mm        417 g 4                 -

26 mm 410 mm 97 mm        290 g 4                 -

1016466

1016467

1016462

1016469

1016465

+!4<>:02"DDFGKJ!

+!4<>:02"DDFGLG!

+!4<>:02"DDFGHI!

+!4<>:02"DDFHDJ!

+!4<>:02"DDFGJM!

Loupací nůž, 12 cm

Okrajovací nůž, 7 cm

Snídaňový nůž, 12 cm

Kuchařský nůž, 15 cm

Santoku nůž, 17 cm

Royal nože
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• Velký univerzální nůž se silnou čepelí, ideální  
pro krájení velkých kusů potravin

• Dlouhá zoubkovaná čepel pro krájení pečiva  
s tvrdou kůrkou

 

26 mm 410 mm 97 mm        295 g 4                  -

26 mm 435 mm 97 mm        295 g 4                  -

1016468

1016470

+!4<>:02"DDFGMD!

+!4<>:02"DDFHEG!

Kuchařský nůž, 21 cm

Nůž na chléb a pečivo





Norr
Pro 
autentický 
zážitek 
z krájení



Nože Fiskars Norr nabízí autentický 
zážitek všem Mistrům domácí 
kuchyně. Tento nadčasový severský 
design je vyroben z pečlivě vybraných, 
prémiových materiálů pro skvělý pocit 
z krájení.



NORR

 Vysoce kvalitní čepel
• Vysoce kvalitní čepel je 

vyrobena z německé 
oceli, ztvrzené pro 
optimální tvrdost HRC 54

  Pohodlný design
• Inspirovaný tradiční 

severskou kuchyní  
a kulturou 

• Velmi pohodlně se drží
• Perfektně vyvážený  

a odolný
• Design od  

Jacoba Leth-Espensena 
 

 Odolné madlo 
• Madlo je vyrobeno  

z javorového dřeva Kebony 
a certifikovaného FSC®

• Javorové dřevo Kebony 
je impregnováno za 
využití nejmodernějších 
technologií, zvýrazňujících 
unikátní charakteristiku 
dřeva - je odolnější, 
téměř bezúdržbové  
a o 40 % tvrdší  
než dřevo teakové

• Lesní Certifikace FSC® 
(Forest Stewardship 
Council®) dokládá, že 
dřevo pochází z lesního 
hospodářství, které dbá 
na zásady dlouhodobé 
udržitelnosti produkce

  

Norr nože 
vlastnosti & výhody
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Krásný severský design a kvalita  
z udržitelných zdrojů



NORR
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• Ideální pro krájení a loupání ovoce a zeleniny

• Ideální pro sekání bylinek, ovoce,  
nebo středně velké zeleniny

• Ideální pro krájení rajčat, nebo jako příborový nůž 
na steaky

• Asijský kuchařský nůž se širokou čepelí  
pro přípravu masa, ryb a zeleniny

• Velký univerzální nůž se silnou čepelí, ideální  
pro krájení velkých kusů potravin

27 mm 325 mm 81 mm        161 g 4                 -

27 mm 325 mm 81 mm        162 g 4                 -

27 mm 325 mm 81 mm        162 g 4                 -

27 mm 410 mm 96 mm        289 g 4                 -

27 mm 410 mm 96 mm        295 g 4                 -

1016475

1016477

1016472

1016474

1016478
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Loupací nůž, 12 cm

Okrajovací nůž, 7 cm

Snídaňový nůž, 12 cm

Santoku nůž, 16 cm

Kuchařský nůž, 20 cm

Norr nože
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• Dlouhá zoubkovaná čepel pro krájení pečiva  
s tvrdou kůrkou

 

• Porcovací vidlice, ideální pro všechny druhy masa

• Sada je složena ze steakového nože a steakové 
vidličky

27 mm 410 mm 96 mm        294 g 4                  -

26 mm 325 mm 112 mm        169 g 4                  -

26 mm 325 mm 112 mm        234 g 4                  -

1016480

1020238

1020239

+!4<>:02"DDFHMM!
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Nůž na chléb a pečivo

Porcovací vidlice

Sada steakových příborů, 2 ks
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Klasická škrabka s dřevěným madlem. 
Pro praváky.

Klasická škrabka s dřevěným madlem. Pro leváky.

Klasický nerezový otvírák na konzervy.

Klasický loupací nůž s dřevěným madlem.
 

22 mm 70 mm 20 mm        46 g 6                 -

22 mm 70 mm 20 mm        46 g 6                 -

22 mm 70 mm 20 mm        50 g 6                 -

22 mm 70 mm 20 mm        45 g 6                 -

1020234

1020235

1020236

1020237
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+!4<>:02"DDHIMF!

+!4<>:02"DDHJDL!

+!4<>:02"DDHJEI!

Škrabka (pro praváky)

Škrabka (pro leváky)

Otvírák na konzervy

Loupací nůž

Forest Stewardship Council® představuje 
globální, nezávislou a neziskovou organizaci, 
která se zaměřuje na šíření principu 
udržitelného lesnictví po celém světě. 
Udržitelné lesnictví je šetrné k životnímu 
prostředí, sociálně přínosné a ekonomicky 
uskutečnitelné. FSC® certifikace umožňuje 
spotřebitelům udělat to správné rozhodnutí  
při nákupu výrobků ze dřeva.



Functional Form+
Pro perfektně 
vyvážené 
krájení



Nože Functional Form+ jsou perfektně vyvážené, pro přesné  
a spolehlivé krájení. Díky harmonickému designu a pečlivě 
zvolenému materiálu se nože snadno používají, čistí a skladují. 
Fiskars Functional Form+ nože přináší radost do každodenního 
krájení tím, že mu přidávají to extra +.



FUNCTIONAL FORM+

 Odolná čepel
• Silná a široká odolná 

čepel pro lepší krájení
• Vysoce kvalitní nerezová 

japonská ocel a brus 
zajišťují ostrost čepele

 Korozivzdorné 
• Vysoká odolnost  

vůči korozi

 
 

 Perfektně vyvážené
• Perfektní rovnováha 

zajišťuje přesné a snadné 
krájení

 Madlo Softouch™ 
• Ergonomické & pohodlné 

madlo
• PP materiál, extrémně 

odolný proti opotřebení

Functional Form+ nože 
vlastnosti & výhody
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Perfektně vyvážené pro přesné 
a snadné krájení



FUNCTIONAL FORM+
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• Loupací nůž je malý a šikovný s rovnou čepelí  
a ostrou špičkou 

• Je vhodný k loupání ovoce a zeleniny

• Perfektní pro krájení a okrajování ovoce a zeleniny

• Malý víceúčelový nůž s pilkovitým ostřím  
je skvělou volbou pro krájení potravin s kůrou  
nebo slupkou, jako jsou rajčata či steaky

• Vroubkovaný nůž, perfektní pro plátkování ovoce 
a zeleniny se slupkou

• Vhodný i jako příborový nůž na steaky

• Malá a přitom účinná čepel, ideální pro přesné 
krájení

• Silný, středně velký nůž je perfektní pro většinu 
typů krájení

323 mm 30 mm 62 mm        129 g 5                -

323 mm 30 mm 62 mm        133 g 5                -

323 mm 30 mm 62 mm       135 g 5                -

343 mm 30 mm 70 mm       150 g 5                -

423 mm 30 mm 90 mm       244 g 5                -

1016011

1016010

1016014

1016013

1016008
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Loupací nůž, 7 cm

Okrajovací nůž, 11 cm

Snídaňový nůž, 11 cm

Malý kuchařský nůž, 12 cm

Střední kuchařský nůž, 17 cm

Functional Form+ nože



FUNCTIONAL FORM+

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

6564

• Silný, velký nůž zvládne i ty nejnáročnější krájecí 
úkony

• Nůž na chléb a pečivo má pilkovité ostří vhodné 
pro krájení chleba s pevnější kůrkou

• Asijský kuchařský nůž má širokou čepel vhodnou 
pro krájení velkých kusů zeleniny a masa

• Porcovací vidlice, perfektní pro všechny druhy 
masa

• Do bloku na nože Functional Form+ lze uložit 5 
nožů, po straně je vybaven magnetem pro uchy-
cení nůžek 

• Dřevěný blok se skvěle hodí pro svislé ukládání 
nožů a může se stát ozdobou kterékoli kuchyně

423 mm 30 mm 90 mm         258 g 5                  -

466 mm 30 mm 75 mm         259 g 5                  -

423 mm 30 mm 90 mm         252 g 5                  -

388 mm 40 mm 62 mm         200 g 5                  -

386 mm 160 mm 123 mm        2526 g 2                  -

1016007

1016001

1015999

1016002

1016004
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Velký kuchařský nůž, 19 cm

Nůž na pečivo, 24 cm

Asijský nůž, 17 cm

Porcovací vidlice

Blok s pěti noži
 



FUNCTIONAL FORM+
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• Ostřič na nože pro leváky i praváky s keramickými 
ostřícími kotoučky, který se snadno používá  
a na stole neklouže 

• Udržuje optimální úhel ostří po celé délce čepele 
a nůž pak po dlouhou dobu pěkně řeže 

• Snadno se čistí 
• Může se mýt v myčce na nádobí

• Silný magnet pro bezpečné zavěšení nožů na 
stěně všude tam, kde se v kuchyni používají 

• Design od Jense Ulfeldta

70 mm 250 mm 56 mm        106 g 6                -

36 mm 450 mm 77 mm        442 g 4                -

1019217

1019218

+!4<>:02"DDGMFF!

+!4<>:02"DDGMGM!

Ostřič Roll-Sharp™

Magnetický držák na nože, 39 cm
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Technické informace

Produktová rodina Materiál čepele Tloušťka čepele Brusný úhel Tvrdost 
čepele Materiál madla Brus Instrukce k čištění

Royal Německá ocel W.1-4116 Malá: 1,6 mm Velká: 2,1 mm 30+/-4 55+/-2 HRC Nerezová ocel & POM 
plast Barrel Doporučeno ruční mytí

Norr Německá ocel W.1-4116 Malá: 1,7 mm Velká: 2,2 mm 30+/-4 54+/-2 HRC
FSC® certifikované 
javorové dřevo napuštěné 
Kebony

Taper Doporučeno ruční mytí

Functional Form+ Japonská nerezová ocel Malá: 1,7 mm Velká: 2,3 mm 30+/-4 53+/-2 HRC Plast Taper Vhodné do myčky

Nože

Produktová rodina Instrukce k čištění Materiál Povrch Madlo Teplota v troubě Varná deska

Rotisser Vhodné do myčky Hliník Hardtec Superior Nerezová ocel max 240 °C Všechny

Rotisser OH™ Vhodné do myčky Hliník Hardtec Superior Nerezová ocel max 240 °C Primárně indukční

All Steel Vhodné do myčky Nerezová ocel Ceratec Nerezová ocel max 240 °C Všechny

All Steel + Vhodné do myčky Nerezová ocel Ceratec Nerezová ocel max 240 °C Primárně indukční 

Hard Face Vhodné do myčky Hliník Hardtec Superior Bakelit max 150 °C Všechny

Hard Face OPTIHEATTM Vhodné do myčky Hliník Hardtec Superior Bakelit max 150 °C Primárně indukční 

Nádobí

Produktová rodina Instrukce k čištění Materiál Tvrdost Softgrip™ Poznámky

Classic Vhodné do myčky Švédská Sandvik ocel HRC 57 - *

* Madla jsou vyrobena z nárazu vzdorných PBT, PP or ABS plastů. Klasické nůžky s oranžovými madly (kromě 1005130 and 1003025) mohou být sterilizovány autoklávem při 
teplotách do 137°C.
Přítlak čepelí většiny našich nůžek může být snadno upraven přitažením šroubku, díky kterému se i snadno čistí.

Nůžky



Poznámky
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”Můj život je dost hektický, 
protože musím zvládat práci, 
rodinu a koníčky. Ale chci 
zkoušet nové věci, když vařím 
pro svou rodinu. Uvařit jim 
zdravé jídlo je můj způsob, 
jak jim ukázat, že mi na nich 
záleží.”

Valeria, 39
pracující matka dvou dětí

Klíčová fakta:
 Především ženy, většinou mezi 35–44 lety
 Představují 17 % prodejů v kategorii domácích potřeb
 Kupují kuchyňské potřeby několikrát za rok a utrácí více,    
než je v kategorii běžné

 Velmi často využívají kuchyňské pomůcky a věří, že jsou 
základem úspěchu v kuchyni

 Mají sklony k impulzivním nákupům



Aktivní 
pracující lidé
Aktivní pracující lidé vedou plné hektické životy, přičemž balancují 
mezi prací a rodinou. Rádi připravují jídla pro rodinu. U kuchyňských 
potřeb oceňují kvalitu a funkčnost, která přispívá k pohodlnosti  
a jednoduchosti vaření. Design je pro ně stejně důležitý a chtějí,  
aby pomůcky ladily se zbytkem kuchyně. Aktivní pracující lidé hledají 
snadné, ale prémiové zážitky z vaření.



7170

Functional Form
Fiskars usnadňuje každodenní vaření pro aktivní 
pracující lidi. Naše řešení bere v potaz celý 
proces vaření a Fiskars produkty se proto snadno 
používají, čistí a skladují, přičemž společně 
bezvadně pracují - tomu říkáme kuchyňský 
management.

Jednoduchá funkčnost spojená s ergonomikou, 
bezpečný a atraktivní design umožňuje aktivním 
pracujícím lidem úspěch v kuchyni a zábavu při 
vaření. 

Functional Form je naší nejširší nabídkou, skládá 
se z kvalitních kuchyňských nožů, pomůcek, 
nůžek, nádobí a příborů pro potřeby aktivních 
pracujících lidí. Functional Form ulehčuje 
každodenní vaření a šetří čas.
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Functional Form
 Snadno se používá  Snadno se čistí  Snadno se skladuje



SPRÁVA KATEGORIÍ

Nabízíme řešení k posílení
základního podnikání

NOVÉ BALENÍ

POS KOMUNIKACE

File name: FIS_FF_Go Baking_POS_Shelf divider_Inform_210x1200

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Chris Bell | Aivan

Revised by: xxx | xxx

Design date: 12.05.2015

Revision date: 02.06.2016 14:28

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

Functional Form™

 Easy to use    Easy to clean    Easy to store

Apple divider 

Easiest way to slice an apple.  
Storage included.

Whisk 

Perfect for whisking together  
a delicious dough or the cream 
topping.

Silicone brush 

Get the perfect final touch without 
the mess. Easy and convenient.

Discover 
delightful and 
easy baking 
with Fiskars 

tools.

Rozdělovač polic   
210x1200 mm

Apple divider 

Easiest way to slice  
an apple. Storage 
included.

Whisk 

Perfect for whisking 
together a delicious 
dough or the cream 
topping.

Discover delightful 
and easy baking 
with Fiskars tools.

Silicone brush 

Get the perfect  
final touch without  
the mess. Easy  
and convenient.

File name: FIS_FF_Go Baking_POS_Popup_650x1500

Project: Summer & Spring Concept

Designer | Agency: Ulla Eronen | Aivan

Revised by: 

Design date: 4.4.2016

Revision date: 2.6.2016

Version: 1.0 

Approver: Hanna Saarinen | Fiskars Garden

Approval date: 

Amount of colours: 4

Used colours: CMYK

Surface treatment: -

Other info: -  

Material: Coated paper

Functional Form™

 Easy to use    Easy to clean    Easy to store

Rozdělovač polic - široký 
650x1500 mm

File name: FF_Go_Baking_2017_POS_Influence_Wobbler_110mm_All

Project: Go Baking

Designer | Agency: Ulla Eronen | Aivan

Revised by: xxx | xxx

Design date: 12.05.2015

Revision date: 02.06.2016 14:37

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

Try

Discover easy baking

Non-scratch whisk
 Silicone coated whisk is easy to use and clean 

 Perfect for easy whisking

Wobbler Ø110 mm

File name: FIS_FF_Go Baking_POS_Inform_A3_vertical

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Chris Bell | Aivan

Revised by: xxx | xxx

Design date: 12.11.2015

Revision date: 02.06.2016 15:24

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

Discover delightful 
and easy baking 
with Fiskars tools.
Functional Form™

 Easy to use    Easy to clean    Easy to store

File name: FF_Go Baking_2017_POS_Inform_A4_horizontal

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Ulla Eronen | Aivan

Revised by: 

Design date: 12.11.2015

Revision date: 02.06.2016 15:34

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

Functional Form™

 Easy to use   
 Easy to clean   
 Easy to store

Discover 
delightful 
and easy 
baking with 
Fiskars 
tools.

A3

Non-scratch whisk
 Perfect for easy whisking

 Silicone coated whisk is easy  
to use and clean

Try

Choose easy baking

Cenovka

File name: FF_Go Baking_POS_Impact_A4_vertical

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Chris Bell | Aivan

Revised by: xxx | xxx

Design date: 12.11.2015

Revision date: 02.06.2016 15:11

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

Delightful and easy 
baking with Fiskars tools.

Discover the maker in you.

I still remember the 
Sunday afternoons when  

I was a child and used to help 
my mother baking apple pie.  

Now my daughter is the one who 
helps me. We both think there’s 
nothing better than the smell of 
a freshly baked apple pie.”

A4

I still remember the Sunday  
afternoons when I was a child 
and used to help my mother  

baking apple pie. Now my daughter is 
the one who helps me. We both think 
there’s nothing better than the smell of 
a freshly baked apple pie.”

Delightful and 
easy baking with 
Fiskars tools.

Discover the maker in you.

File name: FF_Go Baking_2017_POS_Impact_A4_horizontal

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Ulla Eronen | Aivan

Revised by: 

Design date: 12.11.2015

Revision date: 02.06.2016 15:16

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -



Propagace jednoduchého 
nakupování v prémiovém 
prostředí

IN-STORE KONCEPT NAPŘÍC KATEGORIEMI

 Snadná navigace
 Umístění a kategorizace na základě 

druhů činností podporuje snadnou 
navigaci  

 Příbuzné kategorie 
 Blízkost doplňkových předmětů 

podporuje nákup napříč kategoriemi

 Informace a osvěta
 Inspirativní a informační komunikace 

produktů podporuje rozhodování  
a zájem zákazníka 

 Inspirace a zaujetí
 Zvýšení povědomí o kategorii 

inspirativním regálem
 



SPRÁVA KATEGORIÍ

Fiskars krájecí 
akademie

In-store koncept Fiskars 
krájecí akademie

 In-store koncept podporující jednoduchý 
výběr nožů a krájecích pomůcek
 Jasně rozdělené zboží dle regálů  
a podporující POS materiály zjednodušují 
nalezení toho správného produktu 
pro různé úkoly

Výhody pro obchod
 Růst kategorií díky častějším a větším 
nákupům
 Nastavitelná velikost a snadná 
implementace

Výhody pro zákazníka
 Nejlepší zážitek z krájení se správným 
pomocníkem, dle úkolu a schopností
 Snadný výběr díky osvětě a jasné 
navigaci



Nová logika 
balení

  Fiskars logo a známka slibují kvalitu a důvěryhodnost komunikací    
 naší dlouholeté historie a expertízy

  Functional Form - název řady napříč kategoriemi, následuje logiku     
 značky Fiskars, komunikuje funkčnost a design

  Popis zboží ve třech klíčových jazycích pro snadnou orientaci

  Důraz na snadné každodenní vaření

  Obrázek inspiruje a naznačuje možnosti použití

  Relevantní a odlišující důvody ke koupi 

75



REKLAMNÍ KONCEPTY

Propagační koncepty
pro všechna roční období

POS COMMUNICATION

LétoJaro
Q1 Q2

Novoroční 
předsevzetí 
zdravého 
stravování  
a životního stylu
s výrobky Fiskars.

Užívejte si čerstvou 
zeleninu a výborné 
saláty s výrobky 
Fiskars.

76

Discover tasty and 
easy mornings with 
Fiskars tools.

Functional Form™

 Easy to use    Easy to clean    Easy to store

File name: FF_Go Breakfast_2017_POS_Inform_A3_vertical

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Ulla Eronen | Aivan

Revised by: 

Design date: 12.11.2015

Revision date: 17.05.2016 10:55

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

File name: FF_Go_Salad_2017_POS_Inform_A3_vertical

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Chris Bell | Aivan

Revised by: xxx | xxx

Design date: 12.11.2015

Revision date: 17.05.2016 14:04

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

Discover easy and 
delicious salads 
with Fiskars tools.

Functional Form™

 Easy to use    Easy to clean    Easy to store

Snídaně
Chutná &

jednoduchá rána

Saláty
Vynikající 
a snadné



File name: FIS_FF_Go Baking_POS_Inform_A3_vertical

Project: Go Concept (Breakfast)

Designer | Agency: Chris Bell | Aivan

Revised by: xxx | xxx

Design date: 12.11.2015

Revision date: 02.06.2016 15:24

Version: 1.0 

Approver: Laura Ilonen | Functional Kitchen

Approval date: 

Amount of colours: 5

Used colours: CMYK  
 

Surface treatment: -

Other info: -  

Package material: -

Discover delightful 
and easy baking 
with Fiskars tools.
Functional Form™

 Easy to use    Easy to clean    Easy to store

File name:  Fiskars_Gifting_Mass_A4
Project:  Fiskars Gifting - Selective
Designer/Agency: Mia Löf | Fiskars FP Marketing team
Design date:  16.11.2015
Revision date: 23.11.2015 10:06
Version:  1
Approver:  Annika Raatikainen / Marion Le Roy
Approval date: 
Amount of colours: 1 + 1 
Used colours: Black + PMS 144 C

.
  
 

A gift for them,
a gift for you

Get Fiskars scissors free 
when you buy a Fiskars gift

Fiskars_Gifting_Mass_A4.indd   1 23.11.2015   10:06:45

Podzim Vánoce
Q3 Q4

Každodenní pečení
s výrobky Fiskars.

Doba svátků a darů
s výrobky Fiskars.

77

Pečení
Zábavné 
& snadné

Obdarování
Kupte dárek, 

dostaňte dárek



Functional Form 
Pro jednoduché 
každodenní vaření



Nože str. 80

Příslušenství str. 87

Pomůcky str. 88

Nůžky str. 98

Nádobí str. 102

Příbory str. 108

Kolekce Functional Form se skládá ze široké nabídky vysoce 
kvalitních nožů, kuchyňských potřeb, nádobí a příborů. Společně tvoří 
vzhledově harmonickou kolekci, která ulehčuje každodenní život jejich 
snadným používáním, čištěním a skladováním. 



FUNCTIONAL FORM 

Functional Form nože
vlastnosti & výhody

 Spolehlivý výkon
• Vysoce kvalitní japonská  

nerezová ocel zajišťuje ostrost  
a korozivzdornost

 Odolná konstrukce
• Dlouhý hřbet čepele pro rovnováhu 

a lepší odolnost 
 

 Hygienický a pohodlný  
materiál madla
• Bezpečné a neklouzavé uchycení 

materiálu Softouch™
• Dobrá odolnost při mytí v myčce 

 Ergonomicky tvarované madlo
• Umožňuje různé způsoby uchycení
• Ochrana prstů pro vyšší 

bezpečnosti

Pro pohodlné každodenní vaření.
Snadno se používají, čistí a skladují. 
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FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

81

• Kompaktní a lehký nůž, ideální pro loupání  
a krájení ovoce a zeleniny

• Kompaktní a lehký nůž, ideální pro přesné loupání 
a krájení malého ovoce a zeleniny

• Vroubkované ostří, ideální pro krájení potravin  
s tenkou slupkou

• Ideální pro roztírání másla a měkkých sýrů

• Víceúčelový okrajovací nůž, ideální pro krájení  
a sekání ovoce a zeleniny

319 mm 20 mm 66 mm         57 g 5       102624

319 mm 20 mm 66 mm          54 g 5       102625

319 mm 20 mm 66 mm         60 g 5       102626

319 mm 20 mm 81 mm         59 g 5       102628

319 mm 20 mm 66 mm         57 g 5       102623

1014227

1014206

1014208

1014191

1014205

+!4<>:01"DFJFHG!

+!4<>:01"DFJFID!

+!4<>:01"DFJFJK!

+!4<>:01"DFJFLE!

+!4<>:01"DFJFGJ!

Loupací nůž, 7 cm

Zahnutý loupací nůž, 7 cm

Snídaňový nůž, 12 cm

Roztírací nůž, 9 cm

Okrajovací nůž, 11 cm

Functional Form nože



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

8382

• Malý, univerzální nůž se silnou čepelí určený       
pro většinu krájecích úkolů

• Středně velký, univerzální nůž se silnou čepelí, 
ideální pro většinu krájecích úkolů

• Velký, univerzální nůž se silnou čepelí, ideální  
pro většinu krájecích potřeb

• Snadno použitelný, velký univerzální nůž  
s ochranou čepele

• Asijský univerzální nůž se širokou čepelí ideální  
pro přípravu masa, ryb a zeleniny

319 mm 20 mm 81 mm        64 g 5      102622

400 mm 30 mm 91 mm       120 g 5      102616

403 mm 30 mm 91 mm       128 g 5      102615

402 mm 20 mm 90 mm       124 g 5       102641

403 mm 30 mm 91 mm       134 g 5      102618

1014196

1014195

1014194

1014197

1014179

+!4<>:01"DFJFFM!

+!4<>:01"DFJEJL!

+!4<>:01"DFJEIE!

+!4<>:01"DFJHED!

+!4<>:01"DFJELF!

Malý kuchařský nůž, 12 cm

Střední kuchařský nůž, 16 cm

Velký kuchařský nůž, 20 cm

Velký kuchařský nůž s ochranou čepele, 20 cm

Asijský nůž, 17 cm



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

E
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N
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E

A
N

E
A

N

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

8382

• Dlouhá zoubkovaná čepel skvělá pro krájení 
pečiva s tvrdou kůrkou

• Rovná čepel s jemným ostřím pro vykostění masa

• Univerzální, všestranný nůž pro většinu krájecích 
úkolů

• Tenká a ohebná čepel, ideální pro filetování masa 
a ryb

• Dlouhá, ohebná čepel, ideální pro přesné a tenké 
plátkování šunky a lososa

448 mm 30 mm 79 mm        141 g 5       102614

448 mm 30 mm 79 mm        127 g 5       102620

403 mm 30 mm 91 mm        120 g 5       102617

448 mm 30 mm 79 mm        102 g 5       102619

479 mm 30 mm 79 mm        119 g 5       102621

1014210

1014193

1014204

1014200

1014202

+!4<>:01"DFJEHH!

+!4<>:01"DFJFDI!

+!4<>:01"DFJEKI!

+!4<>:01"DFJEMM!

+!4<>:01"DFJFEF!

Nůž na pečivo, 23 cm

Porcovací nůž, 24 cm

Kuchyňský nůž, 20 cm

Filetovací nůž, 20 cm

Plátkovací nůž, 26 cm



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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A
N

E
A

N

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

8584

• Porcovací vidlice pro všechny typy masa

• Odolná ocílka pro naostření nožů

• Všestranný nůž s vroubkovanou čepelí, ideální 
pro použití u jídelního stolu nebo v kuchyni

• Malý, všestranný nůž, ideální pro všemožné lou-
pací a krájecí úkoly

• Pohodlný a lehký nůž s vroubkovanou čepelí,  
ideální pro krájení steaků

363 mm 10 mm 63 mm         75 g 5       102629

423 mm 40 mm 76 mm        183 g 5       102630

332 mm 20 mm 126 mm         254 g 5       102658

332 mm 20 mm 126 mm         251 g 5       102657

332 mm 20 mm 126 mm         251 g 5       102659

1014192

1014226

1014279

1014276

1014280

+!4<>:01"DFJFML!

+!4<>:01"DFJGDH!

+!4<>:01"DFJILL!

+!4<>:01"DFJIKE!

+!4<>:01"DFJIMI!

Porcovací vidlice

Ocílka

Sada jídleních nožů, černá

Sada univerzálních nožů, černá

Sada steakových nožů, černá



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

8584

• Nezbytná sada nožů pro všemožné druhy krájení 
u jídelního stolu nebo v kuchyni

• Nezbytná sada nožů pro všemožné druhy krájení 
u jídelního stolu nebo v kuchyni

• Praktické a snadno použitelné 
• Odolná čepel z nerezové oceli

• Designový blok vyrobený z březového dřeva  
s pěti nejdůležitějšími noži

• Blok má přírodní barvu dřeva

• Designový blok vyrobený z březového dřeva  
s pěti nejdůležitějšími noži

• Blok v černé barvě

332 mm 20 mm 126 mm         252 g 5       102663

332 mm 20 mm 126 mm         252 g 5       102670

331 mm 20 mm 126 mm         177 g 5                 -

383 mm 120 mm 152 mm         2415 g 5       102637

383 mm 120 mm 152 mm         2445 g 5       102638

1014274

1014272

1015988

1014211

1014190

+!4<>:01"DFJJGF!

+!4<>:01"DFJKDD!

+!4<>:02"DDEJFE!

+!4<>:01"DFJGKG!

+!4<>:01"DFJGLD!

Sada malých nožů, černá

Sada malých nožů, oranžová

Sada jídelních nožů, bílá

Blok s pěti noži

Blok s pěti noži, černý



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

8786

• Designový blok vyrobený z březového dřeva  
s pěti nejdůležitějšími noži

• Blok v bílé barvě

• Designový blok vyrobený z březového dřeva  
se sedmi nejdůležitějšími noži

• Blok má přírodní barvu dřeva

• Designový blok z březového dřeva pro kompaktní 
skladování

• Blok má přírodní barvu dřeva

• Prkénko z březového dřeva s vyměnitelnou  
plastovou deskou - snadno použitelné,  
snadno se čistí a snadno skladuje

• Prkénko z březového dřeva se 3 vyměnitelnými 
plastovými deskami - snadno použitelné, snadno 
se čistí a snadno skladuje

383 mm 120 mm 152 mm       2415 g 5       102639

383 mm 120 mm 203 mm       3010 g 5       200259

245 mm 90 mm 147 mm       1657 g 5       200083

25 mm 270 mm 440 mm       1703 g 5       102653

29 mm 270 mm 440 mm        2117 g 5       102654

1014209

1018781

1014228

1014229

1014212

+!4<>:01"DFJGMK!

+!4<>:02"DDFIML!

+!4<>:02"DDDLGM!

+!4<>:01"DFJIGG!

+!4<>:01"DFJIHD!

Blok s pěti noži, bílý

Blok se sedmi noži

Blok pro 5 nožů

Prkénko s deskami, 2 ks

Prkénko s deskami, 4 ks
 



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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8786

• Tři náhradní plastové desky na prkénko Fiskars

• Bezpečný a snadno použitelný pomocník  
 pro ostření nožů

• Elegantní a silný magnet na nože je udrží  
bezpečně na jednom místě

• Vyrobeno z černého plastu s kovovými okraji 
• Sada pro uchycení na zeď  je součástí balení 
• Design od Jense Ulfeldta

6 mm 270 mm 440 mm        644 g 5       102655

236 mm 40 mm 80 mm        73 g 5       102656

27 mm 410 mm 80 mm        319 g 5       854122

1014213

1014214

1001483

+!4<>:01"DFJIIK!

+!4<>:01"DFJIJH!

*!7:<26B"IHEFFD!

Náhradní krájecí desky, 3 ks

Ostřič Roll-Sharp™

Magnetický držák na nože

 

Functional Form příslušenství



FUNCTIONAL FORM 

Functional Form pomůcky
vlastnosti & výhody

 Bezpečné & jednoduché použití
• Bezpečné a pohodlné madlo Softgrip™

 Snadno se skladuje
• Jednoduché skladování díky složitelné 

konstrukci 
 

 Snadno se čistí
• Snadno čistitelná struktura

Pro praktické každodenní vaření. 
Snadno se používá, čistí a skladuje. 

88



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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89

• Perfektní pro snadné loupání 
• Softgrip™ madlo pro snadné a bezpečné použití

• Perfektní pro snadné loupání
• Softgrip™ madlo pro snadné a bezpečné použití

• Ideální pro loupání mrkví a brambor
 

• Ideální pro loupání okurek a mrkví

• Ergonomický plátkovač sýra, ideální na tvrdé 
sýry, jako je např. ementál nebo goudu

24 mm 270 mm 78 mm        60 g 6       200093

26 mm 270 mm 78 mm        65 g 6       200094

18 mm 270 mm 80 mm        59 g 6                 -

20 mm 230 mm 79 mm        57 g 6                 -

300 mm 20 mm 80 mm        75 g 6                 -

1014418

1014419

1019534

1016122

1016129

+!4<>:02"DDDMGL!

+!4<>:02"DDDMHI!

+!4<>:02"DDHGEL!

+!4<>:02"DDEKMM!

+!4<>:02"DDELJK!

Pevná škrabka

Otočná škrabka

Otočná škrabka

Škrabka na zeleninu
 

Plátkovač na tvrdé sýry

Functional Form pomůcky



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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9190

• Ideální na plátkování měkkých sýrů,  
jako je např. eidam nebo čedar

• Krátká čepel vyrobena z nerezové oceli snižuje 
přilnutí k sýru

• Ideální pro snadné plátkování
• Ochrana prstů pro větší bezpečnost

• Ideální pro snadnou tvorbu plátků
• Ochrana prstů pro větší ochranu

• Ideální pro snadné strouhání
• Ochrana prstů pro větší ochranu

• Ideální pro snadné strouhání
• Ochrana prstů pro větší ochranu

255 mm 20 mm 80 mm       60 g 6                 -

315 mm 20 mm 82 mm        66 g 5                 -

59 mm 320 mm 83 mm       173 g 2       200092

58 mm 320 mm 83 mm       156 g 2       200088

59 mm 320 mm 83 mm       156 g 2       200089

1016128

1015987

1014416

1014410

1014412

+!4<>:02"DDELID!

+!4<>:02"DDEJEH!

+!4<>:02"DDDMFE!

+!4<>:02"DDDLLH!

+!4<>:02"DDDLME!

Plátkovač na měkké sýry
  

Kráječ zeleniny
 

Kráječ na zeleninu

Hrubé struhadlo

Jemné struhadlo



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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9190

• Ideální pro strouhání sýrů a zeleniny 
• K použití i s víkem pro zachování čerstvosti  

potravin v lednici

• Ideální pro snadné vaření a servírování 
• Tvrdé, tuhé madlo je optimální pro lepivá  

a těžká jídla

• Ideální pro snadné smažení 
• Ohebný a zaostřený konec je optimální pro obra-

cení palačinek a omelet

• Ideální pro snadné vaření a servírování 
• Díky tvrdému plastu je lžíce odolná a silikonové 

okraje perfektně vytřou pánev

• Ideální pro snadné pečení 
• Díky tvrdému plastu je lžíce odolná a silikonové 

okraje perfektně vytřou mísu

62 mm 220 mm 92 mm       140 g 4                -

370 mm 40 mm 80 mm        64 g 6      200109

400 mm 35 mm 80 mm        59 g 6                -

28 mm 360 mm 78 mm        75 g 6      200099

365 mm 32 mm 80 mm        78 g 6                -

1019530

1014447

1023612

1014435

1023611

+!4<>:02"DDHFLL!

+!4<>:02"DDEDMJ!

+!4<>:02"DDIKJJ!

+!4<>:02"DDDMMD!

+!4<>:02"DDIKIM!

Struhadlo s nádobou

Lopatka

Lopatka

Kuchařská lžíce

Lžíce na pečení

Novinka

Novinka



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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9392

• Ideální pro servírování špaget, nudlí a fettuccine 
• Díra může být použita na odměření 1 porce 

špaget

• Ideální pro tenké plátky vajec 
• Nádoba na skořápky udržuje Váš stůl čistý

• Ideální pro čerstvé a vynikající džusy 
• Snadno se čistí a skladuje

• Ideální pro krájení a vykrajování
• Nádoba se silikonovým víkem udržuje nakrájené 

jablko čerstvé a připravené ke svačině

• Ideální pro čerstvou, voňavou kávu
• Snadno se používá díky ryskám 
• Nádoba na 1 L

370 mm 37 mm 80 mm        65 g 6                 -

167 mm 50 mm 126 mm 180 g 4                 -

52 mm 170 mm 125 mm        207 g 4                 -

80 mm 200 mm 130 mm        340 g 4                 -

221 mm 150 mm 111 mm        656 g 4                 -

1019532

1016126

1016125

1016132

1016127

+!4<>:02"DDHFMI!

+!4<>:02"DDELGJ!

+!4<>:02"DDELFM!

+!4<>:02"DDELML!

+!4<>:02"DDELHG!

Naběračka na těstoviny

Plátkovač na vajíčka

Lis na citrusy

Kráječ na jablka

French press



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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9392

• Ideální pro roztírání másla, medu  
nebo marmelády 

• Vroubkované plastové nože pro krájení housek, 
nebo croissantů a natírání různých pomazánek

• Ideální pro snadné krájení pizzy 
• Plastové kolečko je vhodné i na nepřilnavé  

povrchy

• Skvělá pomůcka pro přípravu a servírování  
čerstvých a chutných salátů

• Pro efektivní odstřeďování vody ze salátu 
• Vhodné pro mytí v myčce

• Perfektní pro přípravu a servírování salátu,  
či použití jako kleště 

• Snadno se rozloží na části

• Perfektní pro chutné salátové zálivky 
• Příprava, servírování i skladování dresinku 

je snadné díky otočnému silikonovému víku

254 mm 20 mm 99 mm        114 g 4                 -

23 mm 260 mm 90 mm         67 g 6                 -

169 mm 250 mm 253 mm         755 g 2       200097

330 mm 30 mm 75 mm         129 g 4       200098

160 mm 80 mm 78 mm         227 g 4       200085

1016121

1019533

1014433

1014434

1014347

+!4<>:02"DDEKLF!

+!4<>:02"DDHGDE!

+!4<>:02"DDDMKJ!

+!4<>:02"DDDMLG!

+!4<>:02"DDDLIG!

Set roztíracích nožů

Kráječ pizzy

Salát spinner

Salátové kleště

Nádoba na zálivku
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Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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9594

• Perfektní pro chutné vaření
• Mřížku lisu lze jednoduše vyčistit

• Tuhá metla k efektivnímu šlehání
• Vhodná pro nádobí s nepřilnavým povrchem  

Design od Tobiase Wandrupa

• Tuhá metla k efektivnímu šlehání
• Vhodná pro šlehání krémů a omáček

• Ideální pro snadné šlehání
• Silikonem potažená metla se jednoduše používá 

a čistí, nepoškrábe povrch nádobí

• Silikonová mašlovačka pro snadné pečení 
• Vlákna mají speciální tvar pro lepší zachycení 

tekutin

38 mm 180 mm 79 mm        136 g 4        200087

341 mm 70 mm 80 mm        54 g 6        200101

61 mm 350 mm 78 mm        53 g 6        200102

353 mm 60 mm 80 mm        77 g 6                  -

270 mm 20 mm 80 mm        55 g 6                  -

1014349

1014437

1014438

1023613

1023614

+!4<>:02"DDDLKK!

+!4<>:02"DDEDED!

+!4<>:02"DDEDFK!

+!4<>:02"DDIKKG!

+!4<>:02"DDIKLD!

Lis na česnek

Metla

Spirálová metla

Metlička se silkonovými hroty

Mašlovačka se silikonovými vlákny

Novinka

Novinka
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Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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9594

• Pro snadné pečení
• Asymetrický tvar umožňuje snadno dosáhnout 

do různých míst
• Design od Tobiase Wandrupa

• Ideální pro snadné vaření
• Složitelná konstrukce umožňuje snadné uložení

• Ideální pro snadné otevírání lahví vína

• Nerezová ocel zajišťuje stabilní držení  
a pevný úchyt rybích kostí

 

• Špičaté kleště z pevného plastu
• Místa k  uchopení potravin jsou potažena  

měkkým, tepelně odolným silikonem
• Design od Jakoba Heiberga

347 mm 20 mm 80 mm        72 g 6                -

44 mm 440 mm 195 mm        244 g 6       200084

55 mm 155 mm 68 mm        244 g 4                -

37 mm 220 mm 76 mm        68 g 6       858185

25 mm 390 mm 80 mm        98 g 6       858107

1023615

1014345

1019529

1003023

1002986

+!4<>:02"DDIKMK!

+!4<>:02"DDDLHJ!

+!4<>:02"DDHFKE!

*!7:<26B"ILELIE!

*!7:<26B"ILEDKG!

Stěrka na těsto

Cedník

Vývrtka na víno

Pinzeta na ryby

Kleště

Novinka
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96

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

• Ocelový váleček potažený nepřilnavým  
povlakem, který zamezuje nalepení těsta  
na jeho povrch 

• Ergonomicky tvarovaná držadla
• Váleček byl ooceněn cenou Red Dot Design 

Award 2010
• Design od Jakoba Heiberga

• Snadno použitelný ostřič pro praváky i leváky
• Zajišťuje optimální nabroušení celoživotní  

funkčnost Vašich nůžek 
• Snadno se čistí 
• Vhodný pro mytí v myčce

• Perfektní pro čisté a bezpečné smažení
• Maximálně brání stříkání omastku  

a umožňuje odvod páry
• Poklička je vhodná na všechny standartní pánve 

do průměru 28 cm
 

70 mm 400 mm 140 mm        585 g 6 858174

225  mm 40 mm 85 mm        84 g 6       859600

462 mm 50 mm 305 mm        257 g 5       200086

1003021

1000812

1014348

*!7:<26B"ILEKHI!

+!4;;?01"MJDDKL!

+!4<>:02"DDDLJD!

Váleček na těsto s nepřilnavým povrchem

Clip-Sharp™ ostřič nůžek

Poklička na pánev 





9998

Pro snadné 
stříhání v domácnosti 

FUNCTIONAL FORM

 Ostré čepele
Fazetový brus zajišťuje vynikající střih  
a zachovává čepel déle ostrou

 Ergonomický design
Jedinečné, patentované madlo  
je ergonomické a pohodlné,  
reflektuje přirozený pohyb ruky 

 Ideální nástroj
Všestranné nůžky jsou vhodné 
pro všechny druhy stříhání 

 Kvalitní materiály
Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové 
oceli, vysoká odolnost proti opotřebení 

Vlastnosti
& výhody

98

Vyrobeno

ve Finsku



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

9998

• Dlouhé ostří pro snadné stříhání několika vrstev 
různých materiálů 

• Nastavitelný přítlak čepelí
 

• Ideální nůžky pro všechny druhy stříhání doma,  
ve škole i v kanceláři 

• Nastavitelný přítlak čepelí
 

• Ergonomické kompaktní nůžky ideální pro 
stříhání lehkých materiálů a papíru

• Nastavitelný přítlak čepelí
 

• Dlouhé ostří pro snadné stříhání několika vrstev 
různých materiálů 

• Nastavitelný přítlak čepelí
 

• Skvělé nůžky pro všechny druhy střihání doma,  
ve škole i v kanceláři

• Nastavitelný přítlak čepelí
 

23 mm 320 mm 90 mm        156 g 6                 -

19 mm 320 mm 90 mm        99 g 6                 -

20 mm 260 mm 85 mm        56 g 10                 -

23 mm 320 mm 90 mm        156 g 10                 -

19 mm 320 mm 90 mm         99 g 6                 -

1020414

1020412

1020413

1019198

1019197

+!4<>:02"DDHLMM!

+!4<>:02"DDHLKI!

+!4<>:02"DDHLLF!

+!4;;?09"MJEJIK!

+!4;;?09"MIEJIL!

Univerzální nůžky velké 24 cm, bílé

Univerzální nůžky 21 cm, bílé

Univerzální nůžky 17 cm, bílé

Univerzální nůžky velké 24 cm, černé

Univerzální nůžky 21 cm, černé

Vyrobeno

ve Finsku

Functional Form nůžky     



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

100

• Ergonomické kompaktní nůžky ideální pro 
stříhání lehkých materiálů a papíru 

• Nastavitelný přítlak čepelí

• Silné nůžky s vroubky pro přípravu ryb
• Madla jsou vhodná pro praváky i leváky
• Praktické pro odstraňování šupin, kuchaní  

i stříhání ploutví
• Ergonomická madla pro jednoduché použití
• Palcem ovládaný zámek
• Nastavitelný přítlak čepelí

• Silné nůžky pro stahování, krájení a porcování 
drůbeže a zvěřiny

• Zahnuté čepele usnadňují stříhání a vroubky 
pronikají kostmi

• Měkké madlo je vhodné pro praváky i leváky
• Ergonomická madla pro jednoduché použití
• Včetně palcem ovládaného zámku
• Nastavitelný přítlak čepelí

• Měkká, neklouzavá madla
• Silné, ostré čepele s vroubky na spodní čepeli  

pro snadné stříhání
• Nastavitelný přítlak čepelí

20 mm 260 mm 85 mm         56 g 10                  -

290 mm 20 mm 90 mm        180 g 5        859912

290 mm 20 mm 85 mm         218 g 5        859975

250 mm 20 mm 85 mm         111 g 5        859977

     1020415

     1003032

      1003033

      1003034

+!4<>:02"DDHMDI!

+!4;;?01"MMEFKD!

+!4;;?01"MMKILJ!

+!4;;?01"MMKKKK!

Univerzální nůžky 17 cm, černé

Nůžky na ryby 

Nůžky kuchařské

Nůžky kuchyňské





Functional Form nádobí 
optimalizováno pro varné desky

FUNCTIONAL FORM 

 Optimalizováno pro plynové sporáky
Nerezová madla i hliníkové dno jsou 
optimalizovány pro vaření na plynových 
sporácích.

 Optimalizováno pro indukční desky
Nerezová madla i nerezové dno jsou 
optimalizovány pro vaření na indukčních 
deskách.

 Optimalizováno pro elektrické sporáky
Bakelitová madla i nerezové dno jsou 
optimalizovány pro vaření na elektrických 
sporácích.

 Optimalizováno pro sklokeramické desky
Bakelitová madla i hliníkové dno jsou 
optimalizovány pro vaření na sklokeramických 
deskách.

Vlastnosti & výhody

Plyn Indukce

SklokeramikaElektřina

102



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

103

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na sklo-
keramické desky  

• Má energetické dno, které ohřívá o 50 % rychleji 
• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 

držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na sklo-
keramické desky 

• Má energetické dno, které ohřívá o 50 % rychleji 
• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 

držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na sklo-
keramické desky 

• Má energetické dno, které ohřívá o 50 % rychleji 
• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 

držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní rendlík na sklo-
keramické desky

• Má energetické dno, které ohřívá o 50 % rychleji 
• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 

držadlo je bezpečné a při ohřívání rendlíku zůstá-
vá studené

47 mm 450 mm 252 mm         850 g 6                 -

53 mm 480 mm 273 mm         1080 g 6                 -

55 mm 500 mm 290 mm         1150 g 6                 -

81 mm 480 mm 282 mm        1680 g 4                 -

1015336

1015332

1015319

1015324

+!4<>:02"DDEGDD!

+!4<>:02"DDEFKD!

+!4<>:02"DDEFHM!

+!4<>:02"DDEFDE!

Pánev 24 cm, optimalizována pro sklokeram. desky

Pánev 26 cm, optimalizována pro sklokeram. desky

Pánev 28 cm, optimalizována pro sklokeram. desky

Rendlík 26 cm, optimalizován pro sklokeram. desky

Functional Form nádobí  
Optimalizováno pro sklokeramické desky



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

105104

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev                  
na indukční desky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev                  
na indukční desky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev                 
na indukční desky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní rendlík                
na indukční desky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání rendlíku zůstá-
vá studené

45 mm 450 mm 252 mm         840 g 6                  -

55 mm 480 mm 275 mm         990 g 6                  -

55 mm 500 mm 296 mm        1140 g 6                  -

81 mm 480 mm 280 mm        1620 g 4                  -

1015334

1015330

1015317

1015322

+!4<>:02"DDEFLK!

+!4<>:02"DDEFIJ!

+!4<>:02"DDEFFI!

+!4<>:02"DDEELL!

Pánev 24 cm, optimalizována pro indukční desky

Pánev 26 cm, optimalizována pro indukční desky

Pánev 28 cm, optimalizována pro indukční desky

Rendlík 26 cm, optimalizován pro indukční desky

Functional Form nádobí  
Optimalizováno pro indukční desky



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

105104

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na plyno-
vé sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na plyno-
vé sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na plyno-
vé sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní rendlík na plyno-
vé sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání rendlíku zůstá-
vá studené

45 mm 450 mm 252 mm        750 g 6                 -

53 mm 480 mm 273 mm       1080 g 6                 -

55 mm 500 mm 290 mm        1140 g 6                 -

81 mm 480 mm 282 mm        1680 g 4                 -

1015335

1015331

1015318

1015323

+!4<>:02"DDEFMH!

+!4<>:02"DDEFJG!

+!4<>:02"DDEFGF!

+!4<>:02"DDEEMI!

Pánev 24 cm, optimalizována pro plynové sporáky

Pánev 26 cm, optimalizována pro plynové sporáky

Pánev 28 cm, optimalizována pro plynové sporáky

Rendlík 26 cm, optimalizován pro plynové sporáky

Functional Form nádobí  
Optimalizováno pro plynové sporáky



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

107106

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na elek-
trické sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na elek-
trické sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní pánev na elek-
trické sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání pánve zůstává 
studené

• Fiskars pro Vás vyvinul perfektní rendlík na elek-
trické sporáky

• Hardtec povrch zajišťuje nepřilnavost, bakelitové 
držadlo je bezpečné a při ohřívání rendlíku zůstá-
vá studené

55 mm 440 mm 255 mm       860 g 6                 -

55 mm 480 mm 275 mm       1040 g 6                 -

55 mm 490 mm 295 mm       1190 g 6                 -

81 mm 480 mm 280 mm       1620 g 4                 -

1015338

1015320

1015337

1015321

+!4<>:02"DDEGFH!

+!4<>:02"DDEEJH!

+!4<>:02"DDEGEK!

+!4<>:02"DDEEKE!

Pánev 24 cm, optimalizována pro elektr. sporáky

Pánev 26 cm, optimalizována pro elektr. sporáky

Pánev 28 cm, optimalizována pro elektr. sporáky

Rendlík 26 cm, optimalizován pro elektr. sporáky

Functional Form nádobí  
Optimalizováno pro elektrické sporáky



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

107106

• Fiskars pro Vás vyvinul univerzální nádobí
• Poklička s otvory je přizpůsobená pro snadné 

cezení, není nutné používat cedník
• Dno rendlíku je optimalizované pro rychlejší 

ohřívání
• Je vyroben z odolné 18/10 nerezové oceli a má 

bezpečná bakelitová madla, která se dobře drží
 

• Fiskars pro Vás vyvinul univerzální nádobí
• Poklička s otvory je přizpůsobená pro snadné 

cezení, není nutné používat cedník
• Dno hrnce je optimalizované pro rychlejší ohřívání
• Hrnec je z odolné 18/10 nerezové oceli a má bez-

pečná bakelitová madla, která se dobře drží
 

• Fiskars pro Vás vyvinul univerzální nádobí
• Poklička s otvory je přizpůsobená pro snadné 

cezení, není nutné používat cedník
• Dno hrnce je optimalizované pro rychlejší ohřívání
• Hrnec je z odolné 18/10 nerezové oceli a má bez-

pečná bakelitová madla, která se dobře drží

 

• Fiskars pro Vás vyvinul univerzální nádobí
• Poklička s otvory je přizpůsobená pro snadné 

cezení, není nutné používat cedník
• Dno hrnce je optimalizované pro rychlejší ohřívání
• Hrnec je z odolné 18/10 nerezové oceli a má bez-

pečná bakelitová madla, která se dobře drží

 

90 mm 360 mm 183 mm         770 g 6                 -

120 mm 310 mm 217 mm        1100 g 4                 -

140 mm 350 mm 256 mm         1560 g 4                 -

157 mm 380 mm 283 mm        1890 g 2                 -

1015316

1015341

1015340

1015339

+!4<>:02"DDEFEL!

+!4<>:02"DDEGII!

+!4<>:02"DDEGHL!

+!4<>:02"DDEGGE!

Rendlík, 1,5 L, nerezová ocel

Hrnec, 3,0 L, nerezová ocel

Hrnec, 5,0 L, nerezová ocel

Hrnec, 7,0 L, nerezová ocel

Functional Form univerzální nádobí  



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

109108

• Balení obsahuje 4 nože

• Balení obsahuje 4 vidličky

• Balení obsahuje 4 lžíce

• Balení obsahuje 4 lžičky

• Salátová lžíce a vidlice, 2 ks celkem

30 mm 300 mm 120 mm      383 g 6      856200

30 mm 300 mm 119 mm       213 g 6      856201

45 mm 300 mm 120 mm       246 g 6      856202

30 mm 220 mm 120 mm      112 g 6      856203

35 mm 300 mm 120 mm      163 g 6     856222

1002952

1002953

1002954

1002955

1002960

*!7:<26B"IJFDDG!

*!7:<26B"IJFDED!

*!7:<26B"IJFDFK!

*!7:<26B"IJFDGH!

*!7:<26B"IJFFFI!

Nůž, matové provedení

Vidlička, matové provedení

Lžíce, matové provedení

Lžička, matové provedení

Salátová sada, matové provedení

Functional Form matné příbory



FUNCTIONAL FORM

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

109108

• Servírovací sada s lžící a naběračkou,  
2 ks celkem

• Dárková sada se 4 druhy příborů, 16 ks celkem

• Dárková sada se 4 druhy příborů, 24 ks celkem

• Dárková sada se 4 druhy příborů, 24 ks celkem

40 mm 300 mm 139 mm      170 g 6     856220

55 mm 250 mm 165 mm       978 g 6     856216

55 mm 290 mm 480 mm      1665 g 6        856224

57 mm 290 mm 480 mm      1665 g 6     856124

1002959

1002958

1002961

1002949

*!7:<26B"IJFFDE!

*!7:<26B"IJFEJH!

*!7:<26B"IJFFHM!

*!7:<26B"IJEFHF!

Servírovací sada, matové provedení

Sada příborů, 16 ks, matové provedení

Sada příborů, 24 ks, matové provedení

Sada příborů, 24 ks, lesklé provedení



Edge
Atraktivní černý 
vzhled a snadná 
údržba.



NORR

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Fiskars Edge mají elegantní, moderní design 
a inovativní prvky.  Speciální povrch dokáže mnohem 
víc, než jen dodat nožům atraktivní černý vzhled – také 
se díky němu snáze udržují. 



113112

CLASSIC

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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113112

EDGE

• Loupací nůž je malý a šikovný s rovnou čepelí  
a ostrou špičkou

• Je vhodný k loupání ovoce nebo zeleniny  
a k vykrajování jejich nekvalitních částí

• Malý víceúčelový nůž s pilkovitým ostřím je 
skvělou volbou pro krájení potravin s kůrkou  
nebo slupkou

• Vhodný i jako příborový nůž na steaky

• Asijský nůž pro krájení středně velkých potravin

• Robustní nůž se širokým, silným ostřím
• Ideální pro krájení středně velkých potravin

• Velký nůž s vysokou silnou čepelí
• Všestranný pomocník pro krájení masa, zeleniny 

a sekání bylinek

20 mm 340 mm 65 mm 69 g 5 978301

20 mm 340 mm 65 mm 74 g 5 978304

20 mm 340 mm 65 mm 78 g 5 978326

20 mm 370 mm 75 mm 130 g 5 978311

25 mm 430 mm 75 mm 148 g 5 978308

1003091

1003092

1003096

1003095

1003094

Edge nože

+!4<>:09"KLGDEL!

+!4<>:09"KLGDHM!

+!4<>:09"KLGFJE!

+!4<>:09"KLGEEK!

+!4<>:09"KLGDLK!

Loupací nůž, 8 cm

Snídaňový nůž, 13 cm

Deba nůž, 12 cm

Kuchařský nůž, 15 cm

Kuchařský nůž, 19 cm



NORR

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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113112 113112

EDGE

• Nůž japonského typu se širokou čepelí vhodný  
pro přípravu masa, ryb a zeleniny

• Dlouhý, pevný nůž 
• Má pilkovité ostří vhodné pro krájení chleba  

s pevnější kůrkou

• Ostřič na nože pro leváky i praváky s keramickými 
ostřícími kotoučky, který se snadno používá  
a na stole neklouže 

• Udržuje optimální úhel ostří po celé délce čepele 
a nůž pak po dlouhou dobu pěkně řeže

• Snadno se čistí
• Je také vhodný pro ostření tlustých čepelí jako 

mají velké kuchyňské nože a sekáčky

• Blok na nože, který lze mít namontovaný na zdi, 
uložený v zásuvce nebo na pracovní desce

• Součástí balení je nůž okrajovací, nůž snídaňový, 
nůž na chléb, nůž kuchařský velký a nůž Santoku 

25 mm 370 mm 92 mm 151 g 5 978331

20 mm 430 mm 75 mm 156 g 5 978305

233 mm 40 mm 88 mm 111 g 6 978700

80 mm 390 mm 187 mm 1940 g 4 978791

1003097

1003093

1003098

1003099

+!4<>:09"KLGGEI!

+!4<>:09"KLGDIJ!

+!4<>:09"KLKDDM!

+!4<>:09"KLKMEK!

Santoku nůž, 17 cm

Nůž na pečivo, 23 cm

Ostřič Roll-Sharp™

Blok s pěti noži



The KitchenSmart range consists of 
knives, scissors, utensils and cutlery. Each 
item is designed to be practical and yet 
affordable. The range is ideal for anyone 
seeking to equip their kitchen with the 
basic must-haves.

Essential
Nepostradatelní 
pomocníci 
v kuchyni



Nože str. 116

Nůžky str. 118

Pomůcky str. 119

Nádobí str. 124

Essential nabídka se skládá z nožů, nůžek, pomůcek a nádobí.  
Každý produkt je praktický a cenově dostupný. Nabídka je ideální 
pro všechny, kdo hledají základní kuchyňské vybavení.



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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117116

• Malý a šikovný loupací nůž s rovnou čepelí  
a ostrou špičkou 

• Je vhodný k loupání ovoce a zeleniny
• Je vhodný i k vykrajování nekvalitních částí ovoce 

a zeleniny

• Středně velký, praktický a všestranný nůž           
pro loupání a krájení ovoce a zeleniny

• Malý víceúčelový nůž s pilkovitým ostřím je 
skvělou volbou pro krájení potravin s kůrkou    
nebo slupkou, jako jsou rajčata

• Vhodný i jako příborový nůž na steaky

• Dlouhý, pevný nůž
• Má pilkovité ostří vhodné pro krájení chleba  

s pevnější kůrkou

• Univerzální nůž pro různé použití

15 mm 290 mm 68 mm        48 g 5      1002840

17 mm 300 mm 68 mm        52 g 5       1002842

15 mm 300 mm 70 mm        55 g 5       1002843

30 mm 430 mm 70 mm        144 g 5       1002844

30 mm 430 mm 70 mm       122 g 5       1002851

1023780

1023778

1023779

1023774

1023776

+!4<>:02"DDJFGK!

+!4<>:02"DDJFEG!

+!4<>:02"DDJFFD!

+!4<>:02"DDJEKJ!

+!4<>:02"DDJEMD!

Loupací nůž, 7 cm

Okrajovací nůž, 11 cm

Snídaňový nůž, 12 cm

Nůž na pečivo, 23 cm

Kuchyňský nůž, 21 cm

Essential nože



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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117116

• Masivní nůž s vysokou silnou čepelí
• Vhodný ke krájení masa, zeleniny nebo sekání 

bylinek 

• Flexibilní čepel, speciálně vyrobena pro filetování 
ryb

• Pro ostření nožů

• Blok z březového dřeva s pěti noži; loupací nůž, 
krájecí nůž, nůž na pečivo, kuchyňský nůž (21 cm)
a asijský kuchařský nůž

• Ostřič na nože pro leváky i praváky s keramickými 
ostřícími kotoučky, který se snadno používá a    
na stole neklouže

• Udržuje optimální úhel ostří po celé délce čepele 
a nůž pak po dlouhou dobu pěkně řeže

• Snadno se čistí
• Vhodný pro mytí v myčce
 

30 mm 430 mm 90 mm        146 g 5      1002845

25 mm 430 mm 70 mm        99 g 5      1002852

25 mm 430 mm 70 mm        182 g 5       1002846

372 mm 126 mm 79 mm        1460 g 5       1004931

227 mm 70 mm 125 mm        95 g 6      1001482

1023775

1023777

1023781

1023782

1023811

+!4<>:02"DDJELG!

+!4<>:02"DDJFDJ!

+!4<>:02"DDJFHH!

+!4<>:02"DDJFIE!

+!4<>:02"DDJIHE!

Kuchařský nůž, 21 cm

Filetovací nůž flexi, 18 cm

Ocílka, 20 cm

Blok s 5 noži

Essential Roll-Sharp™ ostřič



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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119118

• Silné čepele, ideální pro stahování kůže, krájení  
a porcování drůbeže i zvěřiny

• Vroubky pro stříhání kostí
• Zahnuté čepele usnadňují stříhání
• Madla vhodná pro praváky i leváky, včetně pal-

cem ovládaného zámku.

• Silné čepele s vroubkovaným ostřím pro usnad-
nění stříhání

• Ideální pro všechny stříhací úkoly, jak ve škole, tak 
i doma

• Obouruční lehké nůžky, ideální pro stříhání papíru

• Ty nejlepší víceúčelové nůžky pro praváky,  
dodávané s praktickým pouzdrem

• Bytelné nůžky s možností oddělení čepelí, během 
chvilky se přemění na nůž k otevírání balíků

• Vestavěný střihač drátů umožňuje snadno 
přestřihnout tenčí drát bez rizika poškození čepelí 

• Integrovaný korunkový otvírák
• Pouzdro je možné využít jako řezačku na lepenky 

nebo jako ostřič nůžek

20 mm 270 mm 88 mm        156 g 10       1002914

19 mm 250 mm 88 mm        115 g 10       1002915

20 mm 250 mm 110 mm        88 g 10       1002703

10 mm 220 mm 95 mm        54 g 10       1002704

303 mm 30 mm 120 mm        189 g 3       715692

1023819

1023820

1023817

1023818

1000809

+!4<>:02"DDJJFJ!

+!4<>:02"DDJJGG!

+!4<>:02"DDJJDF!

+!4<>:02"DDJJEM!

+!4;;?07"EIJMFI!

Nůžky kuchařské

Nůžky kuchyňské

Nůžky univerzální

Nůžky na papír

Cuts + More multifunkční nůžky

Essential nůžky



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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119118

• Na loupání ovoce a zeleniny

• Otočná škrabka pro snadné loupání ovoce  
a zeleniny

• Škrabka ve tvaru Y pro loupání zeleniny

• Úhel čepele z nerez oceli zajišťuje, že se sýr při 
krájení neláme

• Krátká čepel zajišťuje, že se sýr při krájení nelepí
• Měkké, pohodlné držadlo

15 mm 300 mm 70 mm        41 g 5       1002841

20 mm 300 mm 70 mm        44 g 5       1002855

210 mm 15 mm 65 mm        28 g 5       1023824

25 mm 300 mm 108 mm        76 g 5       1002859

10 mm 300 mm 108 mm        64 g 5       1002860

1023786

1023787

1023824

1023789

1023790

+!4<>:02"DDJFMM!

+!4<>:02"DDJGDI!

+!4<>:02"DDJJKE!

+!4<>:02"DDJGFM!

+!4<>:02"DDJGGJ!

Škrabka

Otočná škrabka

Škrabka na zeleninu

Plátkovač na sýr

Plátkovač na měkký sýr 

Essential kuchyňské pomůcky



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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121120

• Pro křehčení masa

• Nůž na houby se štětečkem z polypropylenu

• Včetně nerezové vyjímatelné vnitřní části             
pro jednodušší čištění

• Vyrobena z nerezové oceli, na rybí šupiny

• Na snadné otevírání konzerv

47 mm 320 mm 67 mm         278 g 5        1002892

20 mm 280 mm 30 mm         39 g 5        1002864

33 mm 250 mm 65 mm         228 g 5       1002878

15 mm 240 mm 65 mm         65 g 5        1002873

20 mm 190 mm 60 mm         34 g 5        1002874

1023792

1023788

1023793

1023800

1023794

+!4<>:02"DDJGID!

+!4<>:02"DDJGEF!

+!4<>:02"DDJGJK!

+!4<>:02"DDJHGI!

+!4<>:02"DDJGKH!

Palička na maso

Nůž na houby se štětečkem

Lis na česnek (snadno čistitelný)

Škrabka na ryby

Otvírák na konzervy



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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121120

• Kráječ pizzy s nylonovou čepelí, obzvlášť vhodný 
pro nepřilnavé povrchy

• Pro plátkování vajec natvrdo, snadno a efektivně

• Čajový infuzér je zkonstruován jako kleště 
• Snadno se plní a použitý obsah se dá snadno 

vysypat

• Klasické čtyřhranné struhadlo se všemi základní-
mi funkcemi a pevným držadlem

• Mašlovačka je tepelně odolná a má přírodní 
štětiny 

• Design od Tobiase Wandrupa

20 mm 250 mm 65 mm         63 g 5       1002887

34 mm 190 mm 78 mm         57 g 5       1002888

45 mm 240 mm 65 mm         32 g 5       1002890

78 mm 230 mm 110 mm         183 g 5       1002895

358 mm 8 mm 60 mm      0,055 kg 10       1003014

1023796

1023799

1023797

1023798

1023802

+!4<>:02"DDJGML!

+!4<>:02"DDJHFL!

+!4<>:02"DDJHDH!

+!4<>:02"DDJHEE!

+!4<>:02"DDJHIM!

Kráječ pizzy

Plátkovač na vajíčka

Čajový infuzér

Struhadlo, 4 strany

Mašlovačka
 



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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123122

• Stěrka s asymetrickou pracovní částí ze silikonu, 
která vydrží teploty do 180°C

• Asymetrický tvar umožňuje snadno dosáhnout 
do různých míst 

• Design od Tobiase Wandrupa

• Je vytvarována do špičky, aby lépe dosáhla          
k okraji dna hrnce 

• Design od Tobiase Wandrupa

• Naběračka na těstoviny zajišťuje snadné nabrání  
těstovin a umožňuje zcedit vodu

• Otvor může být použit jako měrka 1 porce špaget
• Design od Tobiase Wandrupa

• Díky speciálně tvarovaným krajům naběračka 
nekape a je vhodná pro praváky i leváky

• Na 100 ml
• Design od Tobiase Wandrupa

• Ohebná lopatka s ostrými kraji a praktickou, 
asimetrickou hlavou

• Design od Tobiase Wandrupa

350 mm 50 mm 60 mm        55 g 10       1003012

380 mm 40 mm 68 mm        34 g 10      1003008

380 mm 55 mm 60 mm        42 g 10      1003009

380 mm 80 mm 85 mm        49 g 10       1003010

380 mm 50 mm 60 mm        33 g 10          1003011

1023803

1023804

1023805

1023806

1023807

+!4<>:02"DDJHJJ!

+!4<>:02"DDJHKG!

+!4<>:02"DDJHLD!

+!4<>:02"DDJHMK!

+!4<>:02"DDJIDG!

Stěrka

Lžíce

Naběračka na těstoviny
 

Naběračka na polévku

Lopatka



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

Obj. č. 

123122

• Pevná metla pro efektivnější šlehání, ideální        
na nepřilnavé povrchy

• Design od Tobiase Wandrupa

 
 
 

• Metla obzvlášť vhodná na omáčky
• Snadno se čistí, odnímatelná hlava, ideální        

pro nepřilnavé povrchy
• Design od Tobiase Wandrupa
 
 

• Ideální na nepřilnavé povrchy 
• Design od Tobiase Wandrupa

385 mm 65 mm 65 mm        43 g 10      1003013

355 mm 65 mm 55 mm        24 g 10      1003007

375 mm 15 mm 70 mm        0,036 10      1003005

1023808

1023809

1023810

+!4<>:02"DDJIED!

+!4<>:02"DDJIFK!

+!4<>:02"DDJIGH!

Metla kulatá (proti poškrábání)
 

Metla na šlehání

Kleště



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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125124

• Fiskars vyvinul lehký rendlík z nerezové oceli      
pro snadné každodenní vaření

• Fiskars vyvinul lehký hrnec z nerezové oceli      
pro snadné každodenní vaření 

• Fiskars vyvinul lehkou pánev z nerezové oceli 
pro snadné každodenní vaření s odolnou vrstvou 
proti přilnutí

• Fiskars vyvinul lehkou pánev z nerezové oceli 
pro snadné každodenní vaření s odolnou vrstvou 
proti přilnutí

• Fiskars vyvinul lehkou pánev z nerezové oceli 
pro snadné každodenní vaření s odolnou vrstvou 
proti přilnutí

105 mm 319 mm 174 mm        964 g 6                  -

117 mm 317 mm 223 mm        484 g 6                  - 

118 mm 423 mm 255 mm        581 g 6                  -

119 mm 444 mm 274 mm        643 g 6                 -

92 mm 464 mm 295 mm        584 g 6                 -

1019522

1019394

1019516

1019518

1019520

+!4<>:02"DDHFGG!

+!4<>:02"DDGMIG!

+!4<>:02"DDHEKF!

+!4<>:02"DDHEMJ!

+!4<>:02"DDHFEM!

Rendlík, 1,5L, bez pokličky, nerezová ocel

Hrnec, 3.0L, nerezová ocel

Pánev, 24 cm, nerezová ocel

Pánev, 26 cm, nerezová ocel

Pánev, 28 cm, nerezová ocel

Essential nádobí



ESSENTIAL

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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125124

• Fiskars vyvinul lehký rendlík z nerezové oceli pro 
snadné každodenní vaření s odolnou vrstvou 
proti přilnutí

• Fiskars vyvinul lehkou pánev z hliníku pro snadné 
každodenní vaření s odolnou vrstvou proti přilnutí

• Fiskars vyvinul lehkou pánev z hliníku pro snadné 
každodenní vaření s odolnou vrstvou proti přilnutí

• Fiskars vyvinul lehkou pánev z hliníku pro snadné 
každodenní vaření s odolnou vrstvou proti přilnutí

102 mm 424 mm 260 mm       682 g 6               -

53 mm 405 mm 235 mm       792 g 6               -

77 mm 443 mm 273 mm      470 g 6               -

68 mm 465 mm 295 mm      1102 g 6               -

1019524

1019396

1019498

1019510

+!4<>:02"DDHFIK!

+!4<>:02"DDGMKK!

+!4<>:02"DDHEGH!

+!4<>:02"DDHEIL!

Rendlík, 24 cm, nerezová ocel

Pánev, 22 cm, hliník

Pánev, 26 cm, hliník

Pánev, 28 cm, hliník



Bylinkové 
zahrádky
Domácí zdraví!



Chcete čerstvé bylinky každý den? Pěstujte si je ve vlastní 
kuchyni s Fiskars bylinkovou zahrádkou. Čerstvé bylinky 
kdykoliv k dispozici Vaše jídlo obohatí a zjednoduší přípravu. 
Zachování rostoucích a zdravých bylinek je snazší,  
než kdykoliv předtím. Čerstvé bylinky připravené k použití  
a skvěle chutnající jídlo po celý rok. 



BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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129128

• Praktické nůžky s bezpečnostním zámkem  
a ostrou čepelí z nerezové oceli pro jednoduchý 
střih bylinek a květin

• Samozavlažovací řešení pro snadné pěstování: 
vnitřní oranžová část si bere vláhu z vnější části 
díky kapilární podložce

• Samozavlažovací řešení pro snadné pěstování: 
vnitřní oranžová část si bere vláhu z vnější části 
díky kapilární podložce

• Nezbytné pěstovací řešení využívající síly LED 
světla pro zajištění delší čerstvosti koupených 
bylinek

• Obdélníkový tvar základny

• Nezbytné pěstovací řešení využívající síly LED 
světla pro zajištění delší čerstvosti koupených 
bylinek v dokonale zajištěném prostředí

• Kruhový tvar základny

58 mm 212 mm 35 mm         224 g 4        111810

120 mm 152 mm 126 mm         170 g 4        111821

140 mm 178 mm 155 mm         250 g 4        111831

205 mm 235 mm 380 mm         1000 g 2        148300

460 mm 290 mm 290 mm         1860 g 2        148400

1003481

1003651

1003654

1015627

1003453

+!4;;?01"EELEDG!

+!4;;?01"EELFEM!

+!4;;?01"EELGEL!

+!4;;?01"HLGDDG!

+!4;;?01"HLHDDD!

Nůžky na bylinky & květiny

Květináč na bylinky, malý

Květináč na bylinky, velký

Bylinková zahrádka

Kuchyňská zahrádka, Basic

Bylinková zahrádka



BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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129128

• Nezbytné pěstovací řešení využívající síly LED 
světla pro zajištění delší čerstvosti koupených 
bylinek v dokonale zajištěném prostředí

• Nastavitelná světelná jednotka
• Včetně dálkového ovládání
• Obdélníkový tvar základny

• Doplněk k použití s Fiskars květináči a pěstícím 
řešením

• Zajištuje plynulou, rovnoměrnou hydrataci již  
od kořenů

• Doplněk k použití s Fiskars pěstícím řešením 
• Držák zajišťuje svislou polohu
•  Ø 8 cm

• Sada obsahuje základní nástroje pro kultivaci,  
sázení a ošetřování rostlinek v domácnosti  
v malých truhlících a květináčích

• Včetně látkového pouzdra

460 mm 290 mm 290 mm         1860 g 2        148500

90 mm 150 mm 180 mm         52 g 4       148406

10 mm 120 mm 150 mm        4 g 4       148407

45 mm 275 mm 135 mm         290 g 4        148620

1003454

1005109

1005110

1015626

+!4;;?01"HLIDDK!

+!4;;?01"HLHDJF!

+!4;;?01"HLHDKM!

+!4;;?01"HLJFDF!

Kuchyňská zahrádka, Premium 

Podstavec na bylinky, 2 ks

Kapilární podložka, 4 ks

Sada pro městské pěstování, 3 ks



131130

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 

Výška: Délka: Šířka: Hmotnost: Balení ks: Staré obj. č. 
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131130

• Sada obsahuje základní nástroje pro kultivaci,  
sázení a ošetřování rostlinek v domácnosti  
v malých truhlících a květináčích

• Včetně látkového pouzdra

• Sada k sázení, přesazování a zastřihování  
drobných výhonů

• Obsahuje: Ruby nůžky 21 cm (1020330), Ruby 
kultivátor (1003668), Ruby lopatka (1003665)

• Sada k zastřihávání drobných větviček a výhonů 
rostlin

• Obsahuje: Ruby nůžky 21 cm (1020330), Ruby 
nůžky zahradní P26 (1003657)

• Nezbytné pěstovací řešení využívající síly LED 
světla pro zajištění delší čerstvosti koupených 
bylinek

• Nezbytné pěstovací řešení využívající síly LED 
světla pro zajištění delší čerstvosti koupených 
bylinek v dokonale zajištěném prostředí

45 mm 275 mm 135 mm         290 g 4        148620

55 mm 305 mm 260 mm         600 g 4                 -

40 mm 270 mm 152 mm         335 g 4                 -

205 mm 235 mm 380 mm         1000 g 2        148300

460 mm 290 mm 290 mm         1860 g 2        148400

1015626

1020419

1020334

1015627

1003453

+!4;;?01"HLJFDF!

+!424002004943

+!424002004868!

+!4;;?01"HLGDDG!

+!4;;?01"HLHDDD!

Sada na městské pěstování, 3 ks

Sada nůžek a náčiní Inspiration Ruby, 3 ks

Sada nůžek Inspiration Ruby, 2 ks

Kuchyňská zahrádka, Basic

Nářadí pro městské pěstování



131130

Technické informace

131130

Produktová rodina Materiál čepele Tloušťka čepele Brusný úhel Tvrdost 
čepele Materiál madla Brus Instrukce k čištění

Functional Form Japonská nerezová ocel Malá: 1,1 mm Velká: 1,7 mm 30+/-4 52+/-2 HRC Softouch™ Taper Vhodné do myčky

Essential Nerezová ocel Malá: 1,1 mm Velká: 1,7 mm 30+/-4 52+/-2 HRC Plast Taper Vhodné do myčky

Nože

Produktová rodina Instrukce k čištění Materiál Tvrdost Softgrip™ Poznámky

Classic Vhodné do myčky Švédská Sandvik ocel HRC 57 *

Functional Form kuchyňské nůžky Vhodné do myčky Švédská Sandvik ocel HRC 57 •

Functional Form univerzální nůžky Vhodné do myčky Švédská Sandvik ocel HRC 57

Inspiration Vhodné do myčky Švédská Sandvik ocel HRC 57 Patterns of Gloria od Christiana Aminoffa / Provoke

Cuts+More Doporučeno ruční mytí Nerezová ocel HRC 55 Titanový povrch čepelí

Essential Vhodné do myčky Nerezová ocel HRC 55

* Madla jsou vyrobena z nárazu vzdorných PBT, PP or ABS plastů. Klasické nůžky s oranžovými madly (kromě 1005130 and 1003025) mohou být sterilizovány autoklávem při teplotách do 137°C. 
Přítlak čepelí většiny našich nůžek může být snadno upraven přitažením šroubku, díky kterému se i snadno čistí.

Nůžky

Produktová rodina Instrukce k čištění Materiál Povrch Teplota v troubě Varná deska

Functional Form pánve optimalizované pro  
sklokeramické desky Vhodné do myčky Hliník Hardtec max 150 °C Sklokeramická

Functional Form pánve optimalizované pro indukční 
desky Vhodné do myčky Nerezová ocel Hardtec max 150 °C Indukční

Functional Form pánve optimalizované pro plynové 
sporáky Vhodné do myčky Hliník Hardtec max 150 °C Plynová

Functional Form pánve optimalizované pro elektrické 
sporáky Vhodné do myčky Nerezová ocel Hardtec max 150 °C Elektrická

Functional Form Rendlíky a hrnce Vhodné do myčky Nerezová ocel max 150 °C Všechny

Essential | Rendlíky & Hrnce z nerezové oceli Vhodné do myčky Nerezová ocel max 150 °C Všechny

Essential | Pánve z nerezové oceli Vhodné do myčky Nerezová ocel 2 vrstvy nepřilnavého povrchu (PTFE) max 150 °C Všechny

Essential | Pánve z hliníku Vhodné do myčky Hliník 2 vrstvy nepřilnavého povrchu (PTFE) max 150 °C Sklokeramická

Nádobí
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Produktová rodina Pro počet bylinek Instrukce k čištění Materiál Maximální síla 
světelné jednotky Včetně

Fiskars Bylinková zahrádka 6 Podložka vhodná do myčky ABS plast 5.2W -

Fiskars Bylinková zahrádka 4 Podložka vhodná do myčky ABS plast 8.6W 2 držáků bylinek, 2 kapilárních 
podložek

Fiskars Bylinková zahrádka, 
Premium 4 Podložka vhodná do myčky ABS plast 8.6W 2 držáků bylinek, 2 kapilárních 

podložek

Bylinkové zahrádky

Produktová rodina Materiál Instrukce k čištění

Functional Form Japonská nerezová ocel Vhodné do myčky

Příbory
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Nože
Všechny Fiskars nože jsou na škále tvrdosti mezi HRC 52  
a HRC 56. Díky tomu se snadno ostří a jsou vhodné                
pro každodenní používání. Čepele nožů jsou vyrobeny z 
nerezové oceli, která zajišťuje dlouhou životnost nožů. 
Rukojeti nožů Fiskars jsou přímo zapuštěny do ostří nože, což 
zajišťuje přiléhavé těsnění a tím chrání před vznikem bakterií. 
Materiály a upevnění našich rukojetí zajišťují bezpečné řezaní 
i v případě mokrého nebo mastného povrchu. Mnoho nožů 
Fiskars disponuje také velkou prohlubní na rukojeti před os-
třím nože, který minimalizuje riziko sklouznutí prstu na čepel.

ÚDRŽBA

Čím lépe se budete o nože Fiskars starat, tím delší budou intervaly,  
v nichž bude třeba nože nabrousit. Pro nože je však naprosto normál-
ní, že jednou za čas potřebují nabrousit pro udržení perfektního ostří. 
Nůž zůstává déle ostrý, pokud se ujistíte, že vždy krajíte na vhodném 
povrchu, jako je krájecí deska vyrobená ze dřeva, nebo plastu. Nikdy 
byste neměli používat nůž na tvrdé kuchyňské povrchy, protože ty tupí 
ostří.

Profesionální kuchaři používají ocílku v průběhu užívání nože pro zajiš-
tění ostrosti a okamžité připravenosti k použití. V běžných kuchyních 
není nutné nože ostřit tak často. Postačí jejich broušení v pravidelných 
intervalech, nebo kdykoliv je to potřeba. Fiskars nože jsou na škále  
tvrdosti mezi HRC 52 a HRC 56, díky čemuž jsou ideální pro kaž-
dodenní použití. Čím tvrdší je čepel nože, tím déle vydrží. Na druhou 
stranu se však díky tvrdosti hůře brousí. Naopak měkčí nože se velmi 
lehce naostří, rychleji se však otupí a musí se tedy brousit častěji, což 
ale činí proces jednodušším. Díky jejich vysoké kvalitě nože Fiskars 
zůstávají ostré dlouho po nabroušení. Broušení je zároveň snadné díky 
využití buď ostřiči Fiskars Roll-Sharp™ nebo Fiskars ocílce. Používání 
ocílky vyžaduje cvik. Nože Fiskars mají celkový úhel ostří 30 stupňů a 
je proto třeba s nimi po ocílce jezdit každou ze stran ve sklonu 15 stup-
ňů, a to opakovaně. Jezděte nožem dlouhými, rovnými tahy. Případně 
použijte ostřič Fiskars Roll-Sharp™ pro rychlé výsledky. Roll-Sharp™ 
položte na rovný povrch a nožem projíždějte tam a zpět asi 15-20krát. 
Díky tomu zaručíte vhodný sklon. Je velmi důležité táhnout nůž  
i směrem k sobě pro naostření obou stran. Ať už zvolíte první, či dru-
hou metodu, nůž poté vždy omyjte horkou vodou a osušte.

ČIŠTĚNÍ

Všechny Fiskars nože se mohou mýt v myčce. I přesto však dopo-
ručujeme ruční mytí pro zaručení delší doby ostrosti. Když ručně 
myjete Vaše nože, osušte je ihned po umytí. Fiskars nože se nesmí 
nechat stát ve vodě. Dále je důležité nenechávat na jejich povrchu 
zaschnout jídlo, protože zbytky potravin v dlouhodobém horizon-
tu poškodí povrch z důvodu přítomnosti kyselin. Pokud vkládáte 
Fiskars nože do myčky, ujistěte se, že se nedotýkají žádných dalších 
předmětů, protože ty mohou ostří otupit.

V myčkách se může někdy nacházet malé množství rzi a ty se mo-
hou při mycím cyklu rozptýlit. Tyto skvrny pochází buď se samotného 
vnitřku myčky, či z ostatních předmětů v ní. Mohou být i zbytkem  
z předchozích mytí. Pokud Vaše nože myjete raději v myčce, pak ne-
chávejte dvířka otevřená, aby měla pára možnost uniknout. Zároveň 
je vhodné nůž po ukončení cycklu otřít suchým hadříkem. Pokud se 
na Vašem noži objeví stopy rzi, můžete je odstranit běžnými pro-
středky na čištění oceli.

SKLADOVÁNÍ

Většina nožů se rychle otupí, pokud jsou běžně uloženy v šuplíku, 
protože čepele se tupí pohybem a kontaktem s ostatními předměty. 
Abyste udrželi Fiskars nože ostré, měli byste je buď skladovat v bloku, 
či na magnetickém držáku.
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Příbory
Všechny příbory Fiskars jsou vyrobeny z nerezové oceli.  
I přesto však nemůže být žádný druh oceli zcela odolný 
vnějším vlivům. Nerezová ocel znamená materiál, který 
je odolný proti rzi a její malé částečky se dají snadno 
čistícími prostředky odstranit.

ČIŠTĚNÍ

Nové příbory by vždy měly být před prvním použitím umyty.  
Pro zachování jejich vzhledu se doporučuje příbory jednou  
ročně čistit přípravkem určeným na ocel.

Doporučuje se příbory Fiskars mýt ručně pro zachování dobrého 
stavu. Příbory by se měly po umytí pečlivě osušit. Pokud jsou 
příbory vloženy do myčky, měly by se předtím opláchnout. Ihned 
po skončení cycklu by se měla otevřít dvířka pro umožnění úniku 
páry. Pro nejlepší výsledky by se příbory měly po umytí osušit 
hadříkem.

V myčkách se může někdy nacházet malé množství rzi a to 
se může při mycím cyklu rozptýlit. Tyto skvrny pochází buď se 
samotného vnitřku myčky, či z ostatních předmětů v ní. Mohou 
být i zbytkem z předchozích mytí. Pokud se na Vašich příborech 
objeví stopy rzi, můžete je odstranit běžnými prostředky  
na čištění oceli.

Nůžky
Madla všech nůžek Fiskars jsou zapuštěna přímo do čepe-
lí, což zajišťuje přiléhavé těsnění a tím chrání před tvorbou 
prasklin a vznikem bakterií. Naše madla jsou vyrobena  
z nárazuodolného plastu.

Čepele bez niklu jsou přesně broušené a vyrobené z tvrzené 
švédské oceli Sandvik s tvrdostí HRC 55 až HRC 57. Přítlak 
čepelí se dá snadno upravit.

ÚDRŽBA

Většina madel Fiskars Classic nůžek je vyrobena z polybutylenteref-
talátu (PBT), plastu, který se dá efektivně sterilizovat pomocí gamma 
paprsků, nebo autoklávem. Pokud používáte autokláv, pak by maxi-
mální teplota neměla přesáhnout 137°C. Používejte pravidelně ostřič 
Fiskars Clip-Sharp™ pro zajištění optimální ostrosti. Fiskars nůžky 
jsou zpravidla vhodné pro mytí v myčkách.

SKL ADOVÁNÍ

Některé z nůžek Fiskars se prodávají se skladovacím krytem, díky 
kterému se nemůže stát, že by se někdo o nůžky pořezal při jejich 
hledání v šuplíku. Tento kryt zároveň nůžky chrání před poškozením 
a udržuje je déle ostré.
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Nádobí
Fiskars využívá odolné materiály vysoké kvality
a investuje do výzkumu a vývoje nejlepšího možného  
nádobí, a to každý den.

HLINÍK A NEREZOVÁ OCEL  

PRO T Y NEJLEPŠÍ HRNCE A PÁNVE

Jako nejpodstatnější materiál pro potažené pánve, hliník poráží 
všechny ostatní díky jeho fenomenální vodivosti tepla. I boky pánve 
ohřívají suroviny. Hliníkové pánve se snadno používají i díky jejich 
lehkosti. Je to měkký materiál, díky čemuž jím potahujeme celou 
pánev pro lepší odolnost proti opotřebení. Nerezová ocel je extrém-
ně odolná, snadno se čistí a udržuje. Nerezová ocel vydrží i velmi 
vysoké teploty a korozivní látky, jako jsou kyseliny. Jediné látky, které 
mohou ocel poškodit jsou soli a extrémně silné kyseliny. Produkty  
s bakelitovými držadly vydrží v troubě teploty do 150 stupňů a pro-
dukty s držadly z nerezové oceli vydrží až do 250 stupňů.

POVRCHY

Kvalitní povrch je nutností, a proto Fiskars neustále pracuje na jeho 
zesílení a zlepšení nepřilnavých vlastností. PTFE povrch od Fiskars 
má vynikající nepřilnavé vlastnosti. Přednosti tohoto povrchu jsou 
například odolnost a efektivní ochrana proti korozi. Pro delší výdrž 
prosím používejte plastové a dřevěné kuchyňské doplňky. Povrchy 
Fiskars neobsahují kyselinu perfluoroktanovou (PFOA).

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Vložte na pánev trochu oleje, či pár lžic vody před začátkem vaření. 
Pánev neohřívejte prázdnou. Až olej zhnědne, nebo se voda vypaří, 
pánev je dostatečně zahřátá pro smažení. Smažte na středně 
silném stupni tepla. Teploty nad 250 °C mohou poškodit povrch. 
Nepřidávejte sůl, dokud se nevaří a na pánvích neskladujte potravi-
ny. Horké nádobí nevkládejte do studené vody, protože tepelný šok 
může způsobit nerovnost dna.

ČIŠTĚNÍ

Nádobí před prvním použitím umyjte a poté myjte vždy ihned po 
použití. Produkty z nerezové oceli se mohou mýt v myčce. Ruční 
mytí nádobí s hliníkovým a nerezovým povrchem prodlouží jejich 
životnost.

_
! Všechny produkty Fiskars jsou zdravotně nezávadné při kontaktu s potravinami.
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FISKARS® Czech s.r.o.
Vídeňská 1764/158
148 00 Praha 4 - Kunratice
Česká republika
Telefon: +420 246083251
E-mail: office-cz@fiskars.com
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Fiskars je součástí vývoje domácích potřeb od roku 1649. Naše nůžky 
nastříhaly miliony metrů látek. Naše sekery posekaly miliony kmenů stromů. 
Naše nože nařezaly miliony kousků pečiva. Naše pánve usmažily miliony 
pečlivě namarinovaných steaků - to vše se skvělými výsledky.  


