
Užijte si
   každý den
Společnost Fulton je v současné době největší výrobce kvalit-
ních deštníků ve Velké Británii. Jsme opravdoví specialisté na 
deštníky. Tradice a znalosti se dědí z generace na generaci.

Kvalita je stavební kámen našeho úspěchu. Při výrobě 
používáme nejkvalitnější materiály a moderní konstrukční 
postupy, které jsou korunovány dlouhodobým testováním  
před tím, než se produkt dostane do výroby.

Naším přáním je, abyste si užili každý deštivý den s pocitem 
stylu a kvality, a to po velmi dlouhou dobu. Deštníky Fulton  
jsou navrženy tak, abyste se na ně mohli kdykoli spolehnout.

1964: vývoj větruodolné konstrukce deštníku 1967: vývoj větruodolné konstrukce deštníku



1975: vývoj a výroba teleskopických skládacích deštníku 1981: vývoj větruodolné konstrukce deštníku

Začínáme
   po anglicku
V roce 1956 se začal v malé továrně ve východním Londýně 
vynálezce a mechanický inženýr Arnold Fulton zabývat 
myšlenkou, jak technicky vylepšit stávající deštníky, které 
více jak dvě stě let neprošly žádnou změnou.

Jeho odhodlání, píle a víra ve zdárný výsledek byla korunová-
na vynálezem teleskopického skládacího deštníku  
s větruodolnou konstrukcí a mnoha dalšími technickými  
detaily, které využíváme i v současnosti. Povznesl kvalitu ve 
výrobě deštníků na takovou úroveň jako nikdo jiný před ním.

Ve stopách svého otce jde také syn Nigel Fulton, který  
se zasloužil o to,že značka FULTON je dnes jednou  
z nejuznávanějších značek deštníků na světě. Miliony  
spokojených zákazníků z Evropy, USA, Kanady, Ruska,  
Asie a Austrálie jsou toho důkazem.



1984: 1989: 

Z generace
   na generaci
Odkazy kulturního dědictví a Britský patriotismus, jsou známé po celém světě. Náš vztah 
ke kvalitě a módě dopomohl značce k ocenění „A Royal Warrant to Her Majesty The Queen“ 
obdržený od Královny Matky a také současnou Britskou panovnicí. Toto ocenění za kvalitu 
a inovátorství nás zavazuje v této tradici pokračovat. Důkazem toho je, že deštníky Fulton 
používá nejen Britská Královna Alžběta II., ale také celá královská rodina.

Vše začalo poté, co Královna Matka spatřila náš průhledný deštník BIRDCAGE vyrobený  
z průhledného PVC. Našla v něm zalíbení pro jeho klenutý tvar poskytující výtečnou  
ochranu před deštěm v silném větru, ale také fakt, že zůstává viditelná díky průhlednému 
potahu. Královně Matce se natolik zalíbil, že zůstal jejím stálým ochráncem a tato tradice  
se přenesla na Její Veličenstvo Královnu Alžbětu II.

Ta používá deštník Birdcage jak v soukromí, tak na pracovních cestách po celém světě  
a stal se nedílným doplňkem její garderoby. Královna také pravidelně navštěvuje továrnu  
v Londýně, kde má možnost jako první shlédnout novinky s aktuálními módními styly  
a vidět výrobní proces od návrhu až po výsledný produkt. 

dokončen vývoj bezpečnostního 
mechanismu otevírání deštníku

vylepšení konstrukce manuálně 
otevíraných deštníku



1993: 1998: 

Revoluce
   v deštnících
Ve Fultonu posouváme hranice ve vývoji, kreativitě, tech-
nologiích a materiálech tak, aby mohly vzniknout výrobky  
pro každodenní používání. Tato snaha byla odměněna 
mnoha světovými patenty.

Například během vývoje konstrukce deštníku je u zrodu tým 
mechanických inženýrů, kteří navrhují jednotlivé kompo-
nenty s důrazem na kvalitu a životnost použitých materiálů.

Prototyp se dále testuje v mnoha hlediscích, jako například  
pevnost, bezpečnost, větruodolnost a pádové zkoušky. 
Ve spolupráci s Imperial College v Londýně využíváme 
nejmodernější techniku a prostředky pro tyto zkoušky.  
Unikátní je také výstupní kontrola kvality výrobků, která 
zaručí, že deštníky Fulton splní nároky zákazníka na kvalitu  
a bezpečnostní standardy.

byl vyroben první skládací deštník 
v plochém tvaru – the Miniflat

vynalezen bezpečnostní systém 
otevírání deštníku – Safety runner



1999: 2000: 

Inspirace
   módou
Inspirování přehlídkovými moly v New Yorku, Paříži, Miláně  
a dalších místech, sledováním módních trendů a spoluprací  
s módními návrháři, jsou deštníky Fulton vždy navrženy tak, 
aby ladily s nejnovějšími trendy.

Kolekce se pravidelně obměňuje každých šest měsíců  
a deštníky jsou v podstatě originály, které nejsou masově 
vyráběny ve velkých nákladech, což je odlišuje od ostatních 
značek.

Kombinace návrhu designu potahu deštníku s dalšími  
komponenty, jako například rukojeť, její tvar či použitý  
materiál a kvalitní větruodolná konstrukce, vytváří  
z deštníku Fulton unikátní produkt s dlouhou životností  
podle požadavků aktuální módy.

vyroben první ultralehký skládací 
deštník - the Microlite

dokončen vývoj systému otevírání 
Easyglide, používán u Birdcage



2002: 2009: 

Světoví
   designéři
  a Fulton
Pro odlišení produktů značky Fulton začala společnost
spolupracovat se světovými módními návrháři. Mezi první-
mi byla Cath Kidston a postupně se přidali další, například 
Lulu Guiness, Orla Kiely, William Morris, Simeon Farrar  
a Julie Dodsworth.

Tito módní návrháři tvoří speciální limitované edice pota-
hových látek, které Fulton poté vyrábí. Tyto deštníky dotváří 
kolekce ostatních výrobků těchto známých jmen v módním 
průmyslu, které naleznete v jejich buticích po celém světě.

vyroben nejmenší a nejlehčí 
deštník na světě – TINY

patentován větruodolný deštník s konstrukcí 
odolnou větru o rychlosti 120 km/h



2012: 2013: 

Vyrábíme
   na zakázku
i pro jiné značky
Fulton spolupracuje s nejznámějšími značkami, které vidíte na hlavních třídách světových 
velkoměst. Záměrně je neuvádíme, jelikož značku Fulton zde na deštnících nenajdete. 
Nicméně jde o produkty Fulton se zárukou kvality, bezpečnosti a dalších standardů, které 
patří k filozofii společnosti Fulton.

Tito zákazníci přichází s vlastními designovými návrhy nebo mohu využít naše navrhářské 
oddělení, kde po konzultaci s klientem navrhneme design výrobku na míru podle jeho 
představ a požadavků.

Jelikož disponujeme rozsáhlou skladovou kapacitou, můžeme pro zákazníky vyrobené 
deštníky skladovat a průběžně expedovat do jejich prodejen po celém světě.

nově vyvinutý deštník s anti-UV 
sluneční ochranou – The Parasoleil

výroba unikátních větruodolných 
deštníku – The Performance Range


