


INOVACE TESTOVÁNÍ

O inovaci není třeba příliš ho-
vořit, protože je nedílnou sou-
částí všech našich výrobků

Splnění požadavků norem je
samozřejmé – ale my jdeme
dále a jako základ pro další
vývoj provádíme testy simulu-
jící všechny druhy použití.

K výrobě prvotřídních pro-
duktů je nezbytná vhodná
technologie a nástroje.

TECHNOLOGIE

Přechodový oplet 
ze střižových vláken

Single tech oplet

Opletené jádro

Paralelní jádro

SINGING ROCK byl založen v roce 1992 a během svého dosavadního fungování se postupně
vypracoval na jednoho z předních světových výrobců lezeckého vybavení pro všechny aktivity
ve vertikálním světě. Vysoce funkční a inovativní výrobky se vyvíjejí a vyrábějí v České
republice a výrobky splňují příslušné zákonné požadavky Evropské unie i požadavky ostatních
trhů. SINGING ROCK tedy nabízí vše, co potřebujete pro bezpečný pohyb ve vertikálním světě
ať už při lezení na skalách, na umělé stěně či při lezení v horách.
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ZNALOSTI
& ZKUŠENOSTI

NADŠENÍ VÝKON

Naše produkty jsou důkladně
ověřovány a testovány nejen
v našich testovacích centrech,
ale i našimi podporovanými
lezci a horskými vůdci.

Všichni jsme lezci a milujeme
lezení. Naše inovace a vylep-
šení pohání nadšení.

Lezte bezpečně a pohodlně –
my vám pro to poskytneme
vybavení. Užívejte si lezení

TRADICE
& STABILITA

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Čerpáme z 27 let vlastních
zkušeností, ale zároveň se rádi
inspirujeme rozsáhlými zna-
lostmi a zkušenostmi lezců
z našeho regionu.

Je naší odpovědností uchovat
planetu zelenou a zachovat
její bohatství pro naše děti.
SINGING ROCK je hrdým čle-
nem asociace EOCA (Euro-
pean Outdoor Conservation
Association).

Máme štíhlý systém řízení
a horizontální organizační
strukturu. Díky tomu jsme
schopni reagovat okamžitě
a přizpůsobit naše produkty
a služby vašim konkrétním po-
třebám.

EFEKTIVNOST
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5Carlos „Citro“ Logroño, Cubalibre Wall, 8a , Viñales, Kuba • Foto: David Munilla
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ROCK&LOCK
patentovaná spona
Jednoduchá manipulace se sponou: Pootočením spony lze uvolnit sevření popruhu.
• Rychlé zapínání: Provléknutí smyčky skrz sponu a zapnutí popruhu proběhne velmi

lehce.
• Výhodná funkce: Rock&Lock umožňuje oblékat úvazek rychle a bezpečně i s při-

pnutými mačkami anebo lyžemi.
• Zdvojená bezpečnost: Zapnutý popruh nelze samovolně vyvléci ze spony, konec

popruhu je zesílený a nechtěné uvolnění spony je vyloučeno.
• Nízká hmotnost a vysoká pevnost
• Vynikající funkčnost za každého počasí: Spona spolehlivě pracuje i s mokrým

anebo zmrzlým popruhem.

BMI
nastavovací systém polstrování v pasu
Inovované sedáky nabízí unikátní nastavovací systém obvodu pasu, tzv. BMI
system. Systém dovoluje velmi snadno reagovat na Váš obvod pasu dle momen-
tální situace: jako je například více vrstev oblečení, úbytek nebo nárůst obvodu
vašeho pasu. Díky BMI můžete velmi snadno nastavit volný konec polstrování pasu,
uchytit jej ve správné pozici a minimalizovat tzv. trčení vycpávky včetně prvního
materiálového oka.

PADDING
Bederní pás a nohavičky jsou vyrobeny z:
a) prodyšné PES látky s vysokou odolností

proti oděru a absorpci vlhkosti
b) pěna EVA
c) látky s 3D strukturou

Tvarovaná poutka s textilním opletem

Jistící oko s pevnosí 15 kN, šíře 12 mm

Patentované 16 mm široké nerezové
Rock & Lock spony umožňující rychlé
a snadné nastavení velikosti

Zadní tahací oko s nosností 30 kg

Vyztužené navazovací body 
pro delší životnost úvazku

Rozšiřovaný popruh v pase
a nohavičkách pro vyšší komfort

a nižší hmotnost
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Naše nové úvazky jsou tak pohodlné a lehké, že ani nevíte, že je máte na sobě. 
Nezapomeňte si sedák sundat, když skončíte s lezením.
• u nohaviček a na pase je použit speciální rozšiřovaný popruh zajišťující maximální komfort a pohodlí. 
• nová ergonomická konstrukce poskytuje nízkou hmotnost a neomezený pohyb při lezení. 
• patentované Rock&Lock spony nově vyrobeny z nerezové oceli pro lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům
• nový popruh je odolnější a lépe funguje v Rock&Lock sponě, utahování úvazku je nyní plynulejší
• nová tvarovaná poutka s textilním opletem jsou navržena tak, aby poskytla dostatek prostoru

a usnadnila manipulaci s lezeckým materiálem
• pevnostní most u nohaviček poskytuje větší bezpečnost při špatném navázání
• jistící oko s pevností 15 kN, šíře 12 mm
• vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
• zadní tahací oko s nosností 30 kg

Felipe Camargo, Gancho Perfecto 9a+, Margalef, Španělsko • Foto: Javi Pec
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ONYX C5071YX
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PEARL C5072SC

Špičkový úvazek, který poskytuje maximální komfort, nízkou hmotnost
a svobodu pohybu. Speciálně navrhnutý pro sportovní cesty, ve kterých
je znát každý gram navíc.
• pružné nohavičky s elastickým popruhem se dobře přizpůsobí noze lezce 
• jedna patentovaná nerezová Rock&Lock spona v pase pro rychlé 

a pohodlné nastavení
• 4 tvarovaná materiálová poutka s textilním opletem
• zadní tahací oko s nosností 30 kg
• svěží a jednoduchý design

Velikost: XS, S, M, L, XL
Hmotnost: 335 g  [vel. M]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Univerzální sedák speciálně navržený tak, aby vyhovoval ženským 
proporcím.
• prodloužené jistící oko pro ženskou postavu
• 3 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují obléct úvazek 

i s lyžemi nebo mačkami na nohou
• 4 tvarovaná materiálová poutka s textilním opletem
• elegantní design pro nadšené lezkyně

Velikost: XS, S, M, L, XL
Hmotnost: 376 g  [vel. M]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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SPINEL C5074TS

GARNET ČERVENÁ C5073RT 
ŠEDÁ C5073ST  

Plně nastavitelný úvazek se čtyřmi sponami. Ideální pro vícedélky a zimní
lezení.
• 4 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují obléct úvazek i s ly-

žemi nebo mačkami na nohou
• pomocí dvou spon na pase snadno vycentrujete úvazek, poutka na ma-

teriál tak zůstanou v optimální poloze
• 4 tvarovaná materiálová poutka s textilním opletem
• zadní tahací oko s nosností 30 kg
• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 430 g  [vel. M/L]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Univerzální úvazek s nastavitelnými nohavičkami. Perfektní volba pro
lezce, kteří chtějí jeden úvazek pro všechny lezecké a horské aktivity.
• 3 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují obléct úvazek i s ly-

žemi nebo mačkami na nohou
• 4 tvarovaná materiálová poutka s textilním opletem
• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
• zadní tahací oko s nosností 30 kg
• svěží a atraktivní design
• dostupný ve dvou barevných variantách

Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
Hmotnost: 380 g [vel. M]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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VERSA II C5067

Druhá generace velmi univerzálního a variabilního úvazku pro všestranné
použití, který je vhodný především pro začínající lezce, lezecké kurzy,
půjčovny a horoškoly.
• ve dvou velikostech (XS-M a L-XXL) obsáhne celou velikostní škálu 
• 3 patentované Rock&Lock spony umožňují jednoduché a rychlé nasta-

vení velikosti
• HYPERLINK "http://www.singingrock.cz/bmi-system" BMI systém na

bederním pásu (tvořený dvěma průvlečnými oky na jedné straně
a dvěma suchými zipy na straně druhé) udržuje popruh a navazovací
oko ve správné poloze ve všech možných velikostech 

• větší velikostní rozptyl je ideální pro nastavení při změně oblečení nebo
tělesné hmotnosti 

• díky velikostní etiketě je nastavení správné velikosti velmi jednoduché
• vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku 
• barevně odlišené navazovací oko pro správné navázání 
• vnitřní síťovaný materiál výborně vstřebává pot a zároveň rychle schne

ve vlhkých podmínkách 
• lemovaná textilie zvyšuje pevnost pasu a odolnost proti oděru 
• 4 materiálová poutka ve dvou velikostech s nosností 5 kg 
• pevný můstek mezi nohavičkami zaručuje větší bezpečnost v případě

špatného navázání
• odepínatelné a rychle nastavitelné zadní gumičky na nohavičkách

Hmotnost: 410 g [vel. XS-M]
Velikost: XS-M a L-XXL

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

RAY C5038

Univerzální tří sponový úvazek s pohodlnou konstrukcí, nízkou hmotností
a příznivou cenou vhodný pro začínající lezce, lezecké stěny a outdoorová
centra.
• 3 patentované Rock&Lock spony umožňují jednoduché a rychlé nasta-

vení velikosti úvazku
• velmi plynulé utahování díky měkkému a odolnému popruhu
• vnitřní síťovaný materiál výborně vstřebává pot a zároveň rychle schne

ve vlhkých podmínkách
• vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
• 4 poutka na materiál ve dvou velikostech s nosností 5 kg
• nastavitelné, odepínatelné gumičky na nohavičkách

Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
Hmotnost: 390 g [vel. M]

XCE 1019 • EN12277 • XUIAA



ÚVAZKY

ATTACK III C5037
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Všestranný sedací úvazek
• pohodlný, odolný a cenově dostupný 
• vyztužené navazovací body
• barevně odlišené jistící oko pro bezpečné navázání
• 3 patentované rock&lock spony 
• odepínatelné gumičky na nohavičkách
• revoluční BMI systém nastavení pasu
• 4 materiálová poutka

Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL 
Hmotnost: 400 g (vel. M)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

DOME C5017

Prvotřídní big wall úvazek ideální pro technické lezení, navržený s ohle-
dem na maximální komfort a odolnost.
• přestože se jedná o nejrobustnější úvazek z naší nabídky, je stále velmi

lehký
• široký bederní pás pokrývá větší plochu, vnější tkanina je pogumovaná

pro zvýšenou odolnost proti oděru 
• vyztužené ergonomicky tvarované polstrování poskytuje maximální

oporu a komfort při dlouhých dnech ve stěně 
• pas je vybaven dvěma sponami: Rock&Lock spona zajišťuje rychlé

a plynulé nastavení, klasická provlékací spona umožňuje úvazek per-
fektně vycentrovat 

• nastavitelné nohavičky s Rock&Lock sponami dovolují oblékání úvazku
i s lyžemi či mačkami na nohou 

• místa na navazování jsou vyztužena pro větší odolnost úvazku 
• pevný můstek mezi nohavičkami zaručuje větší bezpečnost v případě

špatného navázání 
• 7 poutek na materiál s nosností 5 kg 
• zadní tahací oko s nosností 50 kg 
• 2 barevně odlišená jistící oka s pevností 15 kN 
• 2 sloty pro přídavné karabiny PORTER 
• snadno odepínatelné a rychle nastavitelné zadní gumičky na nohavič-

kách 
• vhodný pro kombinaci s hrudním úvazkem ALADIN a ALADIN PLUS

Velikost: S/M/L a XL
Hmotnost: 560 g  [vel. S/M/L]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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ARA C5070RY

Sedací úvazek s nastavitelnými nohavičkami pro vaše malé horolezecké
hvězdy.
• vhodný pro děti, které již mají dostatečně vyvinuté boky pro správné

umístění a nastavení úvazku 
• širší konstrukce a dva popruhy v pase zajišťují maximální komfort při

sezení v úvazku 
• 3 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují snadné nastavení 
• vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku 
• polstrování pasu a nohaviček z EVA pěny je kryto prodyšnou PES

látkou s vysokou oděruvzdorností 
• vnitřní síťovaný materiál výborně vstřebává pot a zároveň rychle schne

ve vlhkých podmínkách 
• 2 poutka s textilním opletem jsou tvarovaná tak, aby poskytla dostatek

prostoru a usnadnila manipulaci s lezeckým materiálem 
• 2 postranní sloty pro přídavné karabiny PORTER 
• zadní tahací oko s nosností 30 kg
• barevně odlišené jistící oko o šířce 12 mm disponuje pevností 15 kN 
• pevnostní most u nohaviček poskytuje větší bezpečnost při špatném

navázání 
• odepínatelné a rychle nastavitelné zadní gumičky na nohavičkách 

Velikost:
K1: pas: 55 - 65 cm
nohavičky: 35 – 40 cm
K2: pas: 60 - 70 cm
nohavičky: 40 – 45 cm
Hmotnost: 305 g (vel. K2)

XCE 1019 • EN 12277 

Via ferrata Däumling C, Nassfeld, Rakousko • Foto: Pavel Nesvadba
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ZAZA C5069OA

Plně nastavitelný pohodlný celotělový úvazek
v jasných barvách určený pro nejmenší horolezce,
kteří chtějí začít své pokusy na stěně nebo
na skále.
• jedna univerzální velikost pro děti vysoké 95 –

130 cm a s maximální hmotností 40 kg
• barevně odlišené navazovací body jsou vyztu-

žené pro delší životnost úvazku
• 1 rychlospona v horní části úvazku umožňuje

rychlé nastavení velikosti
• 2 rychlospony pro snadné nastavení velikosti no-

haviček jsou umístěny na zadní straně úvazku
pro větší komfort při pohybu, snadnou kontrolu
a bezpečnost

• elastický hrudní popruh se zapínáním na trojzu-
bec drží úvazek pohodlně na těle dítěte, i když
zrovna neleze

• zadní polstrování drží ramenní popruhy od sebe
a usnadňuje oblékání úvazku

• 40 mm široký popruh na nohavičkách poskytuje
pohodlí při lezení

Hmotnost: 338 g
Velikost: UNI

XCE 1019 • EN 12277 type B • XUIAA

BALA C5047

Celotělový úvazek pro nejmenší horolezce, kteří
chtějí začít své pokusy na stěně nebo na skále.
• jedna univerzální velikost určena pro děti s výš-

kou 95-130 cm a maximální váhou 40 kg
• přední navazovací bod vyroben z duralového

kroužku (vnitřní/vnější průměr 28 mm/ 52 mm)
pro  maximální bezpečnost při navazování

• zadní navazovací bod pro lanové centra a parky
dle normy EN 122 77 typ B

• široký popruh na nohavičkách a zádech pro větší
pohodlí

• plně nastavitelné nohavičky a ramenní popruhy 
• 4 provlékací spony pro větší bezpečnost dítěte
• spony pro ramenní popruhy umístěny na zadní

straně pro lepši komfort při pohybu a pro  snad-
nou  kontrolu a bezpečnost

• barevně odlišené nohavičky a ramenní popruhy
• ergonomický design, úvazek drží tvar a dobře

sedne na tělo
• zádový síťovány materiál zabraňuje propadnuti

dítěte

Velikost: UNI
Hmotnost: 350 g

XCE 1019 • EN 12277 typ B • XUIAA
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COMPLETE C0710

ROPEDANCER II W0087

Celotělový úvazek pro via ferraty a pro začátečníky.
• při visu nebo při pádu udržuje tělo ve svislé poloze 
• zabraňuje přetočení hlavou dolů 
• nastavitelné nohavičky a ramenní popruhy zaručují širokou nastavitel-

nost
• vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
• Rock&Lock spony na nohavičkách umožňují oblékání úvazku i s lyžemi

či mačkami na nohou 
• 2 poutka na materiál s nosností 5 kg

Velikost: UNI
Hmotnost: 550 g 

XCE 1019 • EN 12277

Celotělový úvazek pro zachycení pádu určený především pro lanová cen-
tra a lanové aktivity. 
• snadno se obléká a lehce seřizuje díky 5 double sponám a 1 SPEED sponě
• barevně zvýrazněn přední textilní spodní bod, který dle normy EN 813 je

vhodný pro slaňování a případné jištění partnera
• sedací část barevně odlišena od zbývající části pro snadnější oblékání

a orientaci v úvazku
• přední a zadní navazovací body dle normy EN 361 určené pro zachycení

pádu
• dvě materiálová poutka s nosností 5 kg
• maximání zatížení úvazku je 150 kg
• barevně odlišený zádový trojúhelník pro snadné poznání velikosti úvazku

Hmotnost: 1170 g [vel. S/M/L]
Velikost: XS, S/M/L, XL/XXL

XCE 1019 • EN 361 • EN 813



CELOTĚLOVÉ ÚVAZKY

TARZAN W0050BR

TARZAN ECONOMIC W0059BR
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Plně nastavitelný celotělový úvazek určený pro lanová centra a adven-
ture parky
• navazovací bod pro práci ve visu a slaňování (EN 813).
• spona SPEED, která spojuje ramenní popruhy s bederním pásem zvyšuje

komfort při oblékání úvazku.
• na bederním pásu jsou sloty pro pomocný materiál.
• ramenní popruhy jsou barevně odlišené.
• levá nohavička má uvnitř červenou barvu.
• různé barvy pro každou velikost.
• zadní horní připojovací bod je plochý a podložený polstrováním (EN 361).
• tkaný popruh všitý do spony usnadňuje manipulaci se sponou.

Velikost: XS-S, M-XL
Hmotnost: 1530 g (M – XL)

XCE 1019 • EN 813 • EN 361

Plně nastavitelný celotělový úvazek určený pro lanová centra a lanové
parky.

• bederní popruh a nohavičky bez polstrování dovolují úvazek obléci
širokému spektru uživatelů.

• přední navazovací bod pro jištění a slaňování dle normy EN 12277 typ C
• zadní připojovací bod pro zachycení pádu dle EN 361
• plynule nastavitelná ramena, pas a nohavičky pomocí easy-lock spon
• červený popruh zašitý ve sponě zlepšuje manipulaci při povolování

a dotahování ramen, pasu a nohaviček všechny ocelové komponenty
ošetřeny technologií E-coating pro vyšší odolnost vůči korozi

• popruh v pase a levá nohavička jsou pro lepší orientaci odlišeny
červenou barvou

• zádový plastový díl pro fixaci ramenních popruhů zvyšuje komfort při
používání, podle jeho barvy lze na první pohled rozlišit velikost úvazku
(vel. UNI – červená, vel. S – žlutá)

• konstrukce úvazku zaručuje dlouhodobou funkčnost a odolnost
(povolování a utahování funguje i při velice špinavém a tvrdém popruhu)

Velikost: S (110 – 150 cm), UNI (150 – 200 cm)
Hmotnost: 1050 g (UNI)

XCE 1019 • EN 12277 • EN 361
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17Via ferrata Däumling C, Nassfeld, Rakousko • Foto: Pavel Nesvadba



SKIALPINISTICKÉ & VIA FERRATA ÚVAZKY

BRIO II C5066BY00 

TOP C5031BS00
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Jednoduchý univerzální sedák pro lezecké školy, umělé stěny, via ferraty
nebo ledovcové túry. Padne všem kdo má rád maximální bezpečí a velmi
nízkou cenu.
• vyztužené navazovací body
• univerzální velikost padne všem (od dětí po dospělé)
• snadno a rychle nastavitelné nohavičky s double sponami
• barevně odlišené jistící oko pro bezpečné navázání s pevností 15 kN
• barevné rozlišené nohavičky pro rychlou orientaci v úvazku
• poutko na materiál s nosností 5 kg
Velikost: UNI
Hmotnost: 480 g

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Univerzální úvazek s jednoduchým designem vhodný zejména pro le-
zecké školy, umělé stěny, via ferraty či ledovcové túry.
• jedna velikost pro všechny (od dětí až po dospělé)
• lehká konstrukce úvazku, bez polstrování
• 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
• nastavitelné nohavičky s Rock&Lock sponami umožňují oblékat úvazek

rychle a bezpečně i s připnutými
mačkami nebo lyžemi

• vyztužený navazovací/jistící bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN
• navazovací bod umístěný nad těžiště lezce zabraňuje přetočení těla

v případě pádu
• jistící oko barevně odlišeno pro bezpečné navázání
• 1 materiálové poutko s nosností 10 kg

Velikost: UNI
Hmotnost: 366 g

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

TOP PADDED C5032BS00

Sedací úvazek s jednoduchým designem a polstrovanými nohavičkami
vhodný zejména pro lezecké školy, umělé stěny, via ferraty či ledovcové
túry.
• lehký úvazek s polstrovanými nohavičkami pro větší pohodlí
• jedna velikost pro všechny (od dětí až po dospělé)
• 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
• nastavitelné nohavičky s Rock&Lock sponami umožňují oblékat úvazek

rychle a bezpečně i s připnutými 
mačkami nebo lyžemi

• vyztužený  navazovací  bod  pro  větší odolnost, pevnost 15 kN
• navazovací bod umístěný nad těžiště lezce zabraňuje přetočení těla

v případě pádu
• jistící oko barevně odlišeno 

pro bezpečné navázání
• šité materiálové poutko

se zvýšenou nosností 10 kN

Velikost: UNI
Hmotnost: 402 g

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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SKIALPINISTICKÝ ÚVAZEK 

FLAKE C5045S
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Úvazek získal ocenění
Bergeister TIPP v nezávislém 
testu horolezeckého 
časopisu Bergeister

Nejnovější sedací úvazek pro skialpinismus, ledovcové tůry a expediční
horolezectví.
• jedinečná konstrukce pasu a nohaviček umožňuje obléknutí úvazku

i s lyžemi nebo mačkami na nohou
• bederní pás a nohavičky jsou vyrobeny z prodyšné PES látky s vysokou

odolností proti oděru a absorpci vlhkosti
• výrazná barva tkaniny zvyšuje viditelnost v mlze
• plastová spona na zadních gumičkách pro rychlé nastavení délky noha-

viček
• 1 Rock&Lock spona pro rychlé nastavení pasu
• 2 materiálová poutka s nosností 5 kg
• pevný spojovací můstek mezi nohavičkami
• barevně zvýrazněné navazovací oko s pevností 15 kN
• lehce balitelný, nezabírá prostor v batohu

Velikost: XS/S, M/L, XL/XXL
Hmotnost: 240 g (vel. M/L)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Singing Rock marketingový tým na skialpech, Silvretta, Rakousko • Foto: Matúš Havran



CANYONING ÚVAZKY

CANYON XP C5030BS

TOP CANYON C5029BS
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CANYON SIT PROTECTION C9630BB00

Tato výztuha zvyšuje životnost vašeho neoprenového oblečení.
• náhradní sedací výztuha pro canyoningové úvazky 
• vyrobena z oděruvzdorné svařované textilie na bázi plastexu. 

Barva: černá
Hmotnost: 135 g
Velikost: UNI

Plně nastavitelný canyoningový úvazek pro canyoningové školy a centra.
• jedna velikost pro všechny 

(od dětí až po dospělé)
• 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
• lehká konstrukce, bez polstrování
• vyztužený navazovací bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN
• barevně odlišené jistící oko pro správné navázání
• vyměnitelná sedací výztuha chrání neoprén před prodřením
• 1 materiálové poutko s nosností 10 kg

Velikost: UNI
Hmotnost: 502 g 

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Plně nastavitelný canyoningový úvazek pro pokročilé uživatele.
• ergonomický design a polstrovaný bederní pás pro větší pohodlí
• 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
• vyztužený navazovací bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN
• barevně odlišené jistící oko pro správné navázání
• vyměnitelná sedací výztuha chrání neoprén před prodřením
• 2 materiálová poutka s nosností 10 kg

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 614 g [vel. M/L]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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SPELEO ÚVAZKY

HRUDNÍ ÚVAZKY

DIGGER LIGHT S0101YB00

ALADIN C5056
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Speleo úvazek 
• ergonomický design
• plně nastavitelný pas a nohavičky
• ochranné zesílení na nohavičkách a v pase
• dvě textilní poutka na zdroje světla
• oko na připnutí popruhu pro napnutí jumaru
• tvarované trojúhelníky na upnutí maillony

Velikost: UNI
Hmotnost: 520 g
Mailona není součástí úvazku.

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Hrudní úvazek
• určen pro použití v kombinaci se sedacím úvazkem
• optimalizuje pozici těla při visu v laně a po pádu
• vyroben z lehkého širokého popruhu
• velmi odolný a cenově dostupný

pro všechny lezce

Velikost: UNI
Hmotnost: 240 g

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Používejte výhradně v kombinaci  se sedacím úvazkem. 
Nepoužívejte hrudní úvazek samostatně!

Sunrise at Moraine Lake, Alberta, Kanada • Foto: Jan Zahula



22 Carlos „Citro“ Logroño, Sativa patatica 8a, Margalef, Španělsko • Foto: Javi Pec
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HRUDNÍ ÚVAZKY
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ALADIN PLUS C5057

ALADIN PADDING C5058

Polstrovaný hrudní úvazek pro vaše vertikální dobrodružství.
• poskytuje větší komfort při lezení vícedélkových cest 
• určen pro použití v kombinaci se sedacím úvazkem 
• optimalizuje pozici těla při visu v laně a po pádu 
• umožňuje rovnoměrné rozložení většího množství lezeckého vybavení

(vybavení nemusíte nést jen v dolní polovině těla na sedacím úvazku)
• 2 velká odnímatelná délkově nastavitelná materiálová poutka s nosností

15 kg
• 2 klasická materiálová poutka s nosností 5 kg 
• 1 malé materiálové poutko s nosností 5 kg na levém rameni
• polstrování vyrobeno z lehkého prodyšného materiálu 
• polstrování lze kompletně odejmout

Velikost: UNI
Hmotnost: 435 g

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

Používejte výhradně v kombinaci se sedacím úvazkem. 
Nepoužívejte hrudní úvazek samostatně!

Polstrování pro hrudní úvazek ALADIN
• určeno výhradně pro hrudní úvazek ALADIN
• vyrobeno z lehkého prodyšného materiálu 
• poskytuje větší komfort při lezení vícedélkových cest 
• umožňuje rovnoměrné rozložení většího množství lezeckého vybavení

(vybavení nemusíte nést jen v dolní polovině těla na sedacím úvazku)
• 2 velká odnímatelná délkově nastavitelná materiálová poutka s nosností

15 kg
• 1 malé materiálové poutko s nosností 5 kg na levém rameni
• snadná instalace na hrudní úvazek

Nikdy nepoužívejte toto polstrování 
samostatně, je určeno 
výhradně pro použití v kombinaci 
s hrudním úvazkem ALADIN!



VERSA II PACKET M0019

PACKETY
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LADY PACKET M0014

Pearl Pytlík na magnézium
Mountains

Bora GP Buddy

Jedinečný set pro všechny ženy, které lezou na umělé stěně nebo venku na skále. 
Lady packet za zvýhodněnou cenu obsahuje:
• dámský univerzální úvazek PEARL s nastavitelnými nohavičkami (vel.: XS, S, M, L, XL)
• HMS karabina BORA GP specielně navržena tak, aby zabraňovala nebezpečné příčné zatížení
• lehký a kompaktní jistící kýbl BUDDY pro dvojitá, poloviční i jednoduchá lana o průměru 7.8 – 10.5 mm
• pytlík na magnézium MOUNTAINS s rychlým uzavíracím systémem
• nastavitelný pásek s rychloupínací přezkou 

opasek na pytlík

Versa II Bora GP Buddy Pytlík na magnézium
Large

Opasek na pytlík Magnum koule

Ideální set pro všechny, kteří chtějí začít s lezením na stěně nebo venku ve skalách. 
Versa packet za zvýhodněnou cenu obsahuje: 
• univerzální úvazek VERSA II s nastavitelnými nohavičkami (vel.: XS/M, L/XXL)
• HMS karabina BORA GP specielně navržena tak, aby zabraňovala nebezpečnému příčnému zatížení
• lehký a kompaktní jistící/slaňovací kýbl BUDDY pro lana o průměru 7.8 – 11 mm 
• pytlík na magnesium LARGE s rychlým uzavíracím systémem. 
• nastavitelný pásek s rychloupínací přezkou 
• MAGNUM koule – perfektní přírodní magnézium pro maximální absorpci potu a přilnavost

GYM PACKET M0027

Versa II Oxy šroubovací Rama Pytlík na magné-
zium Large

Opasek na pytlík Magnum koule

Ideální se pro všechny, kteří chtějí začít s lezením na stěně nebo venku ve skalách.
• univerzální úvazek VERSA II s nastavitelnými nohavičkami (vel.: XS/M, L/XXL)
• oválná duralová karabina OXY šroubovací
• poloautomatické jistítko RAMA se zvýšeným brzdným účinkem
• pytlík na magnézium LARGE s rychlým uzavíracím systémem
• nastavitelný pásek s rychloupínací přezkou 
• MAGNUM koule – perfektní přírodní magnézium pro maximální absorpci potu a přilnavost
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PACKETY

FERRATA PACKET EXP M0018

FERRATA PACKET II M0017

25

Set obsahující základní vybavení na via ferraty.
Ferrata packet za zvýhodněnou cenu obsahuje:
• lehký nepolstrovaný sedací úvazek TOP se 3 Rock&Lock sponami (vel. UNI)
• párací tlumič pádové energie PHARIO PALM s dlaňovými key lock karabinami 
• plně nastavitelná, lehká a velmi dobře odvětraná lezecká helma PENTA
• prsní úvazek není součástí, ale velmi doporučujeme jeho použití

Phario palm PentaSpinel Aladin

Rozšířená sada s vybavením, nejen pro via ferraty. 
Tato sada za zvýhodněnou cenu obsahuje:
• plně nastavitelný univerzální sedací úvazek  SPINEL se čtyřmi sponami (vel.: S, M/L, XL)
• hrudní úvazek ALADIN pro optimalizaci pozice těla při visu v laně 
• extrémně lehkou, pohodlnou a plně odvětranou lezeckou helmu PENTA v šedé barvě 
• párací tlumič pádu PHARIO PALM s indikátorem pádu a dlaňovými Keylock karabinami

Lower Joffre Lake, British Columbia, Kanada • Foto: Jan Zahula

Top Phario palm Penta
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ÚVAZKY
                                                              velikost                               UNI                         K1                            K2                           XS                            

ONYX                                                  (M)             A      cm                                                                                                          65-75                      
C5071                                                    335 g                    in                                                                                                            25,5-29,5                 
                                                                                 B        cm                                                                                                          49                            
                                                                                           in                                                                                                            19                             

PEARL                                                 (M)            A      cm                                                                                                          60-70                      
C5072                                                   376 g                    in                                                                                                            23,5-27,5                 
                                                                                 B        cm                                                                                                          50-55                      
                                                                                           in                                                                                                            19,5-21,5                  

GARNET                                             (M)             A      cm                                                                                                          65-75                      
C5073RT                                              380 g                   in                                                                                                            25,5-29,5                 
C5073ST                                                                 B        cm                                                                                                          50-55                      
                                                                                           in                                                                                                            19,5-21,5                  

SPINEL                                                (M)             A      cm                                                                                                                                          
C5074                                                   430 g                   in                                                                                                                                             
                                                                                 B        cm                                                                                                                                          
                                                                                           in                                                                                                                                             

VERSA II                                            (XS-M)      A      cm                                                                                                          63-90                      
C5067                                                  410 g                    in                                                                                                            25-35,5                    
                                                                                B        cm                                                                                                          45-58                      
                                                                                          in                                                                                                            18-23                       

RAY                                                      (M)             A       cm                                                                                                       65-75                      
C5038                                                  390 g                   in                                                                                                        25,5-29,5                 
                                                                                B        cm                                                                                                       45-50                      
                                                                                          in                                                                                                           17,5-19,5                  

ATTACK III                                         (M)             A      cm                                                                                                          65–75                      
C5037                                                  400 g                   in                                                                                                            25,5–29,5                
                                                                                 B        cm                                                                                                          45–50                     
                                                                                           in                                                                                                            17,5–19,5                  

DOME                                                 (S/M/L) A       cm                                                                                                                                          
C5017                                                    560 g                   in                                                                                                                                             
                                                                                 B        cm                                                                                                                                          
                                                                                           in                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                        
ARA                                                     (K2)           A      cm                                          55-65                      60-70                                                      
C5070                                                   305 g                   in                                             19,5-23,5                 21,5-25,5                                                  
                                                                                 B        cm                                          35-40                      40-45                                                      
                                                                                           in                                             14-16                       16-17,5                                                     

ZAZA                                                  (UNI)         C       cm           95-130                                                                                                                     
C5069OA                                            338 g                   in             37-49                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                           

BALA                                                   (UNI)         C       cm           95–130                                                                                                                  
C5047                                                  350 g                   in             37–49

TARZAN                                             (M-XL)      A      cm                                                                                                          50-80                      
W0050BR                                            1530 g                  in                                                                                                            20 – 31                     
                                                                                 B       cm                                                                                                          45-60                      
                                                                                           in                                                                                                            18-24                       
                                                                                 C       cm                                                                                                          145-165                   
                                                                                           in                                                                                                            57-65                      
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TECHNICKÁ DATA
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                           S                              M                            L                              XL                           XXL                         EN stand.   XCE           UIAA

                           70-80                      75-85                      80-90                     85-95                                                      EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           27,5-31,5                 29,5-33,5                31,5-35,5                 33,5-37,5                
                           52                            55                            58                            60                           
                           20                            21                             22                            23                            

                           65-75                      70-80                      75-85                      80-90                                                     EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           25,5-29,5                27,5-31,5                 29,5-33,5                31,5-35,5                 
                           50-55                      55-60                      60-65                     65-70                      
                           19,5-21,5                  21,5-23,5                 23,5-25,5                25,5-27,5                 

                           70-80                      75-85                      80-90                     85-95                      90-100                    EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           27,5-31,5                 29,5-33,5                31,5-35,5                 33,5-37,5                35,5-39,5
                           50-55                      55-60                      60-65                     65-70                      65-70
                           19,5-21,5                  21,5-23,5                 23,5-25,5                25,5-27,5                 25,5-27,5

                           65-80                     75-90                      75-90                      85-100                                                    EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           25,5-31,5                 29,5-35,5                29,5-35,5                33,5-39,5                                                
                           50-55                      60-65                     60-65                     65-70                      
                           19,5-21,5                  23,5-25,5                23,5-25,5                25,5-27,5                 

                           63-90                     63-90                     75-100                    75-100                    75-100                    EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           25-35,5                   25-35,5                   29,5-39,5                29,5-39,5                29,5-39,5
                           45-58                      45-58                      55-68                      55-68                      55-68
                           18-23                       18-23                       21,5-26,5                 21,5-26,5                 21,5-26,5

                           70-80                      75-85                      80-90                     85-95                      90-100                    EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           27,5-31,5                 29,5-33,5                31,5-35,5                 33,5-37,5                35,5-39,5
                           50-55                      55-60                      60-65                     65-70                      65-70
                           19,5-21,5                  21,5-23,5                 23,5-25,5                25,5-27,5                 25,5-27,5

                           70–80                     75–85                      80–90                     85–95                     90–100                   EN 12277     XCE 1019    XUIAA
                           27,5–31,5                 29,5–33,5                31,5–35,5                 33,5–37,5                35,5–39,5                                    
                           50–55                     55–60                     60–65                     65–70                     65–70                                                          
                           19,5–21,5                 21,5–23,5                 23,5–25,5                25,5–27,5                25,5–27,5                                    

                           67-95                      67-95                      67-95                      90-120                    90-120                    EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           26-37                      26-37                      26-37                      35-47                      35-47
                           48-66                     48-66                     48-66                     56-72                      56-72                                          
                           19-26                       19-26                       19-26                       21-28                       21-28
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                          

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA

                           50-80                     70-130                    70-130                    70-130                                                    EN 358,       XCE 1019     
                           20 – 31                    27-51                       27-51                       27-51                                                       813, 361                        
                           45-60                     50-75                      50-75                      50-75                                                                                          
                           18-24                      20-29                      20-29                      20-29                                                                                          
                           145-165                   160-205                  160-205                  160-205                  
                           57-65                      63-80                     63-80                     63-80
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ÚVAZKY
                                                              velikost                               UNI                         K1                            K2                           XS                            

TARZAN                                             (UNI)         C        cm           150 -200                                                                                                                 
ECONOMIC                                        1050 g                  in             59-78                                                                                                                      
W0059BR                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                           
                                                                                                        

COMPLETE                                        (UNI)         C        cm          140-200                                                                                                                  
C0710                                                   520 g                   in             55-78                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                 

ROPEDANCER II                               (S/M/L)C        cm                                                                                                                                          
W0087                                                 1170 g                   in                                                                                                                                             
                                                              

                                                                                                                                          
BRIO II                                                 UNI            A      cm           60-116                                                                                                                     
C5066BY00                                        480 g                   in             24-46                                                     
                                                                                 B        cm           42-72                                                                                     
                                                                                           in             17-29

TOP                                                      UNI            A       cm           60–120                                                                                                                 
C5031BS                                              366 g                   in             24–47                                                                                 
                                                                                B        cm           42–66                                                                                 
                                                                                          in             17–27

TOP PADDED                                     UNI            A       cm           60–120                                                                                                                    
C5032BS                                              402 g                   in             24–47                                                                                    
                                                                                B        cm           42–66                                                                                    
                                                                                          in             17–27

FLAKE                                                 (M/L)       A       cm                                                                                                                                          
C5045S                                               240 g                   in                                                                                                                                        
                                                                                B        cm                                                                                                                                      
                                                                                          in                                                                                                                                        

CANYON XP                                      (M/L)       A      cm                                                                                                                                          
C5030BS                                             614 g                    in                                                                                                                                             
                                                                                 B        cm                                                                                                                                          
                                                                                 in                                                                                                                                                       

TOP CANYON                                   UNI            A       cm           60–120                                                                                                                 
C5029BS                                             502 g                   in             24–47                                                                                 
                                                                                B        cm           42–66                                                                                 
                                                                                          in             17–27                                                                                   

DIGGER LIGHT                                 UNI            A       cm           max. 110                                                                                                                 
S0101YB00                                          520 g                   in             max. 43                  
                                                                                 B        cm           50–80
                                                                                           in             20–31
                                                              
ALADIN                                             UNI            D       cm           75–110                                                                                                                     
C5056                                                  240 g                   in            30–43

ALADIN PLUS                                   (UNI)         D        cm           75-110                                                                                                                     
C5057                                                   435 g         D        in             30-43
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                           S                              M                            L                              XL                           XXL                         EN stand.   XCE           UIAA

                           110-150                                                                                                                                                   EN 12277,    XCE 1019     
                           43-78                                                                                                                                                     361                               
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     
                                                                                                                                                          
                                                                                          

                           130-155                   150-185                   150-185                   180-210                   180-210                   EN 361,        XCE 1019     
                           51-61                       59-73                      59-73                      71-83                       71-83                       813

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA

                           65-80                     75-90                      75-90                     85-100                                                    EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           25,5-31,5                 29,5-35,5                29,5-35,5                33,5-39,5               
                           50-55                      60-65                     60-65                     65-70                      
                           19,5-21,5                  23,5-25,5                23,5-25,5                25,5-27,25              

                           70–100                    80–110                    80–110                    90–120                                                   EN 12277     XCE 1019     XUIAA
                           28–40                     32–43                     32–43                     36–48                                                                                         
                           42–66                     42–66                     42–66                     42–66                                                                                         
                           17–27                       17– 27                      17– 27                      17–27                                                       

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA

                                                                                                                                                                                          EN 12277     XCE 1019     XUIAA



30 Dušan „Stoupa“ Janák, Tenký psaní VIIIb, Pošťák, Adršpach, Česká republika • Foto: Petr Peichowicz
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LANA
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INTERCORE
Unikátní patentovaná technologie zajišťuje maxi-
mální bezpečnost i v případě poškození opletu lana.
Lano je vyrobeno ze čtyř vrstev - jádro z paralelních
vláken, pletené jádro, pletený mezioplet ze střižových
vláken a oplet lana.

ROUTE 44
když se zkušenost dotýká budoucnosti
Unikátní technologie vyvinutá a patentovaná firmou
Singing Rock. Technologie Route 44 dovoluje kombi-
novat hodnoty lan, které dříve kombinovat nešly.
Lano pletené technologií Route44 je kompaktnější,
měkčí a hlavně odolnější než běžné lano. Toho je do-
saženo optimalizací množství, jemnosti a napětí ople-
tové příze, která je spletena do kruhu 44 paličkami
(oplet se skládá ze 44 přízí).

TEFLON®
teflonová impregnace
Vybraná horolezecká lana jsou vytvořena s ochran-
nou impregnací s licenci ochrany Du PontTM TEFLON.
Lana chráněná Teflonovou vrstvou jsou neobyčejně
odolná proti vodě a oděru. Pokud je lano mokré, zvy-
šuje svoji váhu a zhoršuje se manipulace s lanem.
Především však ztrácí svou pevnost a tím bezpeč-
nost. Lano bez impregnace zamrzá a může být pro
další činnost nepoužitelné. Teflonová vrstva tak za-
braňuje vniknutí vody a prachových částic do struk-
tury lana a zvyšuje tím jeho životnost.

SINGLE TECH
S technologií Single Tech je každá příze zapletena do
opletu samostatně. Oplet vyrobený technologií
Single Tech zvyšuje odolnost lana proti odření a zvy-
šuje mechanické vlastnosti lana.

THERMO-TRANSFER
Termotransferové koncové značení lan Singing Rock. 
Toto značení se neodlepuje a nevytváří na koncích
lan rozšíření, které se může zachytávat při stahování
lana ze slanění apod. 

ULTRASONIC
dokonalé zakončení konců lan
Všechny lana SINGING ROCK jsou zakončena
unikátní technologií ULTRASONIC. Posledních cca
15 mm délky lana je jádro s opletem spojeno v jeden
kompaktní celek.

STITCHED EYE
Vybraná statická lana SINGING ROCK, která jsou
označena ikonou Stitched eye, mohou být zakončena
zašitým jedním nebo dvěma oky. 

MIDDLE MARKING
Většina dynamických lan běžných délek je označe-
ných v polovině tzv. middle markingem.
Lano je v polovině své délky výrazně označenou bar-
vou, která nenarušuje jeho strukturu ani mechanické
vlastnosti.

UIAA WATER REPELENT
Norma pro impregnovaná lana, kterou schválila ko-
mise pro bezpečnost UIAA. Při zkoušce v certifiko-
vané laboratoři, nesmí být množství absorbované
vody větší než 5% hmotnosti lana. Pro srovnání, ne-
impregnované lano absorbuje přibližně 50% vody,
v tomto testu, a lana označené jako "DRY", ale která
nemají správnou DRY technologii mohou nasáknout
mezi 20% a 40% vody.
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HERO DRY 9.6 L0524GW

Prvotřídní jednoduché lano s nízkou hmotností
a skvělými vlastnostmi pro špičkové lezce.
• Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou

odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při mani-
pulaci 

• lano je příjemně měkké a dobře se s ním manipuluje
v jistících prostředcích 

• ačkoliv je lano tenké, zaručuje se dlouhou životností 
• ošetřeno speciální impregnací Teflon® která dává

lanu delší životnost během používání
• Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechno-

logií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti. 
• ideální pro sportovní lezení a jednodélkové ledolezení 
• úprava Teflon®
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Velmi lehké jednoduché lano s impregnací proti vodě
pro špičkové lezce nebo pro ledovcové túry.
• extrémně lehké a robustní. Ideální na lezení těžkých

cest stylem onsight, flash nebo RP, kde každý gram
navíc je znát.

• vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie
Singing Rock Route 44.

• díky speciální Teflonové impregnaci je ideální pro
lezení na skalách, v převislých cestách, i při extrém-
ních výstupech v horách.

• Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechno-
logií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti. 

• oplet je odolnější vůči oděru a zároveň stále pří-
jemný na dotek

• úprava Teflon®
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Vynikající jednoduché lano pro špičkové lezce.
• extrémně lehké a robustní. Ideální na lezení těžkých

cest stylem onsight, flash nebo RP, kde každý gram
navíc je znát.

• vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie
Singing Rock Route 44.

• díky této technologii je lano příjemné na manipulaci
a má vysokou odolnost proti oděru. 

• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA
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HERO 9.6 L0520GW

KATA DRY 9.7 L0580AA

KATA 9.7 L0570AA

Vynikající jednoduché lano pro sportovní lezení.
• Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou

odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při mani-
pulaci 

• lano je příjemně měkké a dobře se s ním manipuluje
v jistících prostředcích 

• ačkoliv je lano tenké, zaručuje se dlouhou životností 
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Špičkové lano s extrémně dlouhou životností s uni-
kátní technologií výroby InterCore, která zajišťuje
vysokou bezpečnost lana. Vhodné pro zkušené lezce
i začátečníky.
• unikátní patentovaná InterCore technologie zajišťuje

maximální bezpečnost i v případě poškození opletu
• díky sendvičové konstrukci pletených vrstev a po-

užití speciálně vyvinutých střižových vláken má lano
velmi vysokou odolnost proti otěru

• úzký průměr a vynikající ohebnost zajišťují snadnou
manipulaci ve všech jisticích prostředcích

• teflonová úprava - TEFLON® je na lano nanášen re-
voluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší
vlastnosti

• termotransferové koncové značení lana
• ultrasonic zakončení konců lana
• značení středu

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Špičkové lano s extrémně dlouhou životností s uni-
kátní technologií výroby InterCore, která zajišťuje
vysokou bezpečnost lana. Vhodné pro zkušené lezce
i začátečníky.
• unikátní patentovaná InterCore technologie zajiš-

ťuje maximální bezpečnost i v případě poškození
opletu

• díky sendvičové konstrukci pletených vrstev a po-
užití speciálně vyvinutých střižových vláken má lano
velmi vysokou odolnost proti otěru

• úzký průměr a vynikající ohebnost zajišťují snadnou
manipulaci ve všech jisticích prostředcích

• termotransferové koncové značení lana
• ultrasonic zakončení konců lana
• značení středu

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA
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STORM DRY 9.8 L3044AG00

STORM 9.8 L3040GA00

Jednoduché lano se skvělým poměrem hmotnosti,
odolnosti a uživatelského komfortu. Perfektní volba
pro všestranné lezce, kteří chtějí jedno lano pro různé
použití.
• oplet je odolnější vůči oděru a zároveň stále pří-

jemný na dotek
• speciální Teflon® impregnace poskytuje delší život-

nost během používání
• tenčí průměr a vyšší počet normovaných pádů

(9 pádů dle norem UIAA) předurčují toto lano
pro trénink těžkých cest na a RP přelezy

• vhodné pro lezení na skalách, v převislých cestách
i při extrémních výstupech v horách

• Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechno-
logií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti

• termotransferové koncové značení lana
• ultrasonic zakončení konců lana
• značení středu
• úprava Teflon®

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Jednoduché lano se skvělým poměrem hmotnosti,
odolnosti a uživatelského komfortu. Perfektní volba
pro všestranné lezce, kteří chtějí jedno lano pro různé
použití.
• oplet je odolnější vůči oděru a zároveň stále pří-

jemný na dotek
• tenčí průměr a vyšší počet normovaných pádů

(9 pádů dle norem UIAA) předurčují toto lano pro
trénink těžkých cest na a RP přelezy

• lano poskytuje snadnou uzlovatelnost a příjemnou
práci s lanem

• termotransferové koncové značení lana
• ultrasonic zakončení konců lana
• značení středu

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Jednoduché lano speciálně vyvinuto pro potřeby le-
zeckých stěn, lanových center a lanových parků.
• toto lano bylo navrženo pro velmi náročné pod-

mínky s velkým důrazem na bezpečnost a extrémně
vysokou odolnost

• díky speciální technologii pleteného jádra má lano
dlouhou životnost

• pletené jádro a kompaktní oplet minimalizují tření
mezi vlákny, tím je zabráněno posuvu opletu ze-
jména při lezení na top rope

• tenký průměr zaručuje výborné manipulační vlast-
nosti s lanem ve všech jistících prostředcích na trhu

• ideální pro lezecké stěny, lanová centra, lezecké
školy nebo adventure parky

• termotransferové koncové značení lana
• ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

GYM 10.1 L3050RY00
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37Felipe Camargo, Gancho Perfecto 9a+, Margalef, Španělsko • Foto: Javi Pec
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L0534AGMYSTIC DRY 10.1

Skvělé jednoduché lano s neobvyklým designem. 
• Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou

odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při mani-
pulaci 

• lano má neobvyklou životnost a skvělé technické
parametry

• ideální lano pro univerzální použití 
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Skvělé jednoduché lano s neobvyklým designem.
• Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou

odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při mani-
pulaci 

• výborně se s ním jistí ve všech jistítkách na trhu. 
• ošetřeno speciální impregnací Teflon® která dává

lanu delší životnost během používání 
• Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechno-

logií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti. 
• ideální lano pro univerzální použití 
• úprava Teflon®
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

L0530RAMYSTIC 10.1

Výborné lano pro sportovní lezení se skvělou viditel-
ností.
• vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie

Singing Rock Route 44.
• tato technologie dává lanu výbornou manipulaci,

nízkou váhu a dlouhou životnost
• snadné vázání a rozvazování uzlů, příjemná práce

s lanem.
• vhodné přo všechny jistící prostředky na trhu
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

SCORE 10.1 L0360GG
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Ideální lano pro lezení na umělých stěnách nebo
v náročných podmínkách.
• vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie

Singing Rock Route 44.
• tato technologie dává lanu výbornou manipulaci,

nízkou váhu a dlouhou životnost
• lano má silnější oplet s vysokou odolností proti

oděru, avšak stále si zachovává výborné manipu-
lační schopnosti

• vhodné přo všechny jistící prostředky na trhu
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

Jednoduché dynamické lano s vysokým faktorem
bezpečnosti a obrovskou výdrží. 
• určeno pro náročné podmínky a používání zejména

při záchraně, lezeckých školách a v lanových cen-
trech

• lano má silnější oplet s vysokou odolností proti
oděru

• vhodné pro většinu jistících prostředků na trhu
• termotransferové koncové značení lana
• značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

DURAN 10.4 L0340AX

PATRON 11.0 L0540YX

Zuzka Papežová, Diedro 5.8, Squamish, BC, Kanada • Foto: Jan Zahula



40 Carlos „Citro“ Logroño, Hulk extensión 8c, Rodellar, Španělsko • Foto: Esteban Lahoz
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ACCORD DRY 8.3 L0514

Poloviční a dvojité lano s vynikající odolností
a lehkostí
• testováno a certifikováno podle EN892 jako

půlka i jako dvojče
• kompaktní lano odolné proti oděru s minimál-

ním třením mezi vlákny
• hmotnost lana, průměr a počet pádů jsou klíčem

k možnosti použití jako půlku i jako dvojče
• lezec se může rozhodnout o způsobu použití až

podle momentální situace ve stěně
• v jednom prameni lze použít pouze jako do-

plňkové jištění, např. při dobírání dvou druho-
lezců

• termotransferové koncové značení lana
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

ACCORD 8.3 L0510

Poloviční a dvojité lano s vynikající odolností
a impregnací proti vodě
• testováno a certifikováno podle EN892 jako

půlka i jako dvojče
• díky speciální Teflonové impregnaci je ideální

pro lezení ledů i při extrémních výstupech v ho-
rách

• Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotech-
nologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti

• hmotnost lana, průměr a počet pádů jsou klíčem
k možnosti použití jako půlku i jako dvojče

• lezec se může rozhodnout o způsobu použití až
podle momentální situace ve stěně

• termotransferové koncové značení lana
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

GEMINI 7.9 L3020

Poloviční a dvojité lano pro ty kteří počítají
každý gram
• testováno a certifikováno podle EN892 jako

půlka i jako dvojče
• nízká váha a špičkové parametry umožňují široké

použití: ledolezení, mixy nebo ledovcové túry 
• díky speciální Teflonové impregnaci je ideální pro

lezení ledů i při extrémních výstupech v horách
• Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotech-

nologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti. 
• lezec se může rozhodnout o způsobu použití až

podle momentální situace ve stěně
• v jednom prameni lze použít pouze jako doplňkové

jištění, např. při dobírání dvou druholezců
• úprava Teflon®
• termotransferové koncové značení lana
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA



STATIC R44 10.5

STATICKÁ LANA

42

L0230WR bílá
L0230RR červená
L0230BB černá
L0230KK khaki

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

L0250WR bílá
L0250RR červená
L0250BB černá

XCE 1019 • EN 1891 • NFPA • XUIAA

L0430WR bílá
L0430RR červená
L0430BB černá
L0430KK khaki

XCE 1019 • EN 1891 • NFPA • XUIAA

L0450WG bílá
L0450RR červená
L0450BB černá
L0450OO oranžová

XCE 1019 • EN 1891 • NFPA • XUIAA

STATIC R44 11.0

STATIC 11.0 STATIC 10.5

STATICKÁ LANA
Špičková statická lana různých průměrů určená pro záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci
ve výškách a nad volnou hloubkou. Splňují nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových speci-
alistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.
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STATICKÁ LANA

43

L0220WR bílá
L0220BB černá

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

L026
Statické lano pro různé
účely.
XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

Speleologové kladou důraz
na maximální oděruvzdor-
nost a dlouhou životnost.
Speleo lana SINGING ROCK
si i po nejhorším zacházení
v extremních podmínkách
zachovávají své skvělé vlast-
nosti. 
Pro pracovní a speleologická
lana platí ČSN EN 1891 –
Nízkoprůtažná lana s opláš-
těným jádrem.

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

STATIC 9.0 CONTRA 10.5

SPELEO R44 10.5 L0440WR SPELEO 10.5 L0240WR

SPELEO LANA



POMOCNÉ ŠŇŮRY

POMOCNÁ ŠŇŮRA L0041 – L0081

HAMMER CORD L0021 – 2 mm
L0031 – 3 mm

44

Chrání lano proti prodření.
50/70/100/120 cm
Materiál: PVC
Barva: mix barev

Chrání lano proti prodření. 
Toto tejřidlo je polstrováno 
a pojme i více lan.
80/120 cm
Materiál: Cortex

Pomocná horolezecké šňůra je užitečným pomocní-
kem pro všechny vertikální dobrodružství, záchrany
a sebejištění
• jednoduché použití
• pevné
• univerzální použití
Materiál: Polyamid

XCE 1019 • EN564 • XUIAA

Odolná, pevná, lehce uzlovatelná pomocná šňůra.
Vhodná pro upevnění lezeckého vybavení, nářadí,
šňůrka na batoh nebo jako tkaničky do bot. Využití
najde jak při lezeckých a outdoorových aktivitách, tak
i při práci ve výškách.

Pevnost: 1,2 / 1,9 kN

CHRÁNIČ NA LANO W8100B DEFENDER W1027B
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

HORKÝ NŮŽ X0004GB

45

• jednoduchý a originální prostředek pro značení středů lan, popisování
sedáků, postrojů, spojovacích a kotvících prostředků atd., a to i na nos-
ných částech.

• chemické složení nepoškozuje strukturu lana ani popruhů a zaručuje
dlouhou trvanlivost značení.

• vyznačuje se dobrou přilnavostí a trvanlivostí. 
• je inertní k PA, PP, PES, PE.

Kompaktní lehká chránička lana, vyrobena z hliníkových slitin
• nastavitelná, vhodná pro práci přes ostré hrany, umožňuje bezpečnou

práci ve výškách, či tahání těžkých břemen
• chrání pohybující se lano před prodřením
• moduly jsou spojené maticovými karabinami, jejich počet je možno upra-

vit dle dané pracovní situace
• jednotlivé moduly dobře kopírují terén
• dodává se v sadě 3 moduly + 4 maticové spojky
• možno dokoupit samostatný díl
Hmotnost: 777 g

• dodatečný modul (bez maticových spojek) k prodloužení chráničky lana
dle dané situace

Hmotnost: 232g

Elektrický horký nůž je ideální přístroj pro bezpečné
a rychlé řezání lan a pomocných šňůr. Ideální do ruky,
nůž se rychle zahřívá. 

HRANOVÁ KLADKA K0050OS03 – set

HRANOVÁ KLADKA – SAMOSTATNÝ MODUL K0050OS01

ROPE MARKER X0015XX
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název /                 barva       délka*          průměr   hmot-      static        dynamic  počet       rázová     typ
kód                                                                                   nost          průtah      průtah      pádů        síla
                                                   m                   mm          g/m         %               %                                  kN

ICON DRY
L0384RX                červená   30 – 200      9.3           57             9.0             33.9           5               8.4             single

ICON 
L0380YX                žlutá         30 – 200      9.3           57             9.0             33.9           5               8.4             single

HERO DRY
L0524GW               modrá     30 – 200      9.6           60             6.3             36.5            8                7                single

HERO
L0520GW               bílá           30 – 200      9.6           60             6.3             36.5           8               7                single

KATA DRY
L0580AA              modrá     30 – 200      9.7            61               9.0             30               5                7.7              single

KATA
L0570AA              modrá     30 – 200      9.7           61               9.0             30               5                7.7              single

STORM DRY
L3044AG              modrá     30 – 200      9.8           65             7,8             35              9               9.1              single

STORM
L3040GA              zelená     30 – 200      9.8           65             7,8             35              9               9.1              single

GYM
L3050RY                červená   30 – 200      10.1           68             7,4             37              6               7.9              single

MYSTIC DRY
L0534AG               duhová    30 – 200      10.1           68             5,7             32              9               7.9             single

MYSTIC
L0530RA               duhová    30 – 200      10.1           68             5,7             32              9               7.9             single

SCORE
L0360GG              zelená     30 – 200      10.1           66             7                31.9            8               9.1              single

DURAN
L0340AX               modrá     30 – 200      10.4         70             6                31.3            10              8.7             single

PATRON
L0540YX                žlutá         30 – 200      11.0           78              6                 33.8            16               8.2              single

ACCORD
L0510AG              modrá     30 – 200      8.3           43             9 / 6.4      32 / 34      5 / 15        5.9 / 9.7    half / twin

ACCORD
L0510GA               zelená     30 – 200      8.3           43             9 / 6.4      32 / 34      5 / 15        5.9 / 9.7    half / twin

ACCORD DRY
L0514OG               oranžová  30 – 200      8.3           43             9 / 6.4      32 / 34      5 / 15        5.9 / 9.7    half / twin

ACCORD DRY
L0514GO               zelená      30 – 200      8.3           43             9 / 6.4      32 / 34      5 / 15        5.9 / 9.7    half / twin

GEMINI
L3020RX                červená   30 – 200      7.9           39             8 / 7.3       33 / 29      5 / 16        5.7 / 8.3    half / twin

GEMINI
L3020YX                 žlutá         30 – 200      7.9           39             8 / 7.3       33 / 29      5 / 16        5.7 / 8.3    half / twin

DYNAMICKÁ LANA XCE • EN 892 • XUIAA *pack – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • coil – 200 m
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Několik poznámek: 
lano typu A – pro všeobecné po-
užití (vč. záchrany a speleologie) 
lano typu B – se stejnou konstrukcí,
ale nižšího výkonu než u typu A, vy-
žadující větší péči při užívání (v
normě není další specifikace defi-
nována).

Statická pevnost je rovněž defino-
vána normou a to pro lana:
22 kN pro lana typu A
18 kN pro lana typu B 

Dalším požadavkem je, že se musí
vyrábět z materiálu, který má bod
tavení větší než 195°C, takže pro je-
jich výrobu nelze použít polyethy-
len a polypropylen.

Průtažnost lana
Prodloužení lana při aplikaci zku-
šební hmoty 150 kg (předchozí
předpětí 50 kg) nesmí překročit
hodnotu 5%. 

Dynamický výkon
Lano 2 m dlouhé s osmičkovými
uzly na koncích se zkouší pády
s pádovým faktorem 1. Testované
lano musí při zkoušce vydržet mini-
málně 5 takových pádů. Lana A se
zkoušejí se závažím o hmotnosti
100 kg, lana B o hmotnosti 80 kg 

název /                       pevnost       pevnost               pevnost           statický            počet             hmotnost     typ                  
kód                                v tahu           v uzlu                   oka                    průtah              pádů
                                           kN                    kN                             kN                        %                                                    g/m                

STATIC R44 10,5
L0430                               31.5                   19.8                           27.7                      3,4                        >15                   72                     A

STATIC R44 11
L0450                               34.9                 22.3                           28.5                      3,2                        >20                  77                     A

STATIC 9
L0220                              25.5                  14.5                           –                            3,5                        >8                     52,9                 B

STATIC 10,5
L0230                              30.4                 18.6                           24.3                     3,3                        >10                   69                    A                        

STATIC 11
L0250                              34.5                 22.0                          28.1                       3,3                        >20                  80                    A

CONTRA 10.5 
L026                                 30.4                 18.6                          24.3                     3,3                        >10                   69                    A

kód                                    průměr                           hmotnost                       pevnost v tahu            délka                          
                                           mm                                   g/m                                 kN                                     m                                 

L0021                               2                                         2.8                                     1.2                                      100                              

L0031                               3                                         6.5                                     1.9                                      100                              

L0041                               4                                        12.6                                    3.2                                      100                              

L0051                               5                                         18.7                                    5                                         100                              

L0061                               6                                        23.2                                   9                                         100                              

L0071                               7                                         35.1                                    11.5                                     100                              

L0081                               8                                         39.8                                   16                                       100                              

                                          pevnost v tahu            pevnost v uzlu             statický průtah            počet pádů                   hmotnost
                                           kN                                     kN                                     %                                                                                  g/m
                                           
SPELEO R44 10.5       35.6                                   22.1                                    3.4                                     >15                                     72 
                                           
SPELEO 10.5                 29.2                                   18                                       3.3                                      >10                                     69

STATICKÁ LANA XCE • EN 1891 • XUIAA      balení – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka – 100, 200 m

POMOCNÉ ŠŇŮRY XCE 1019 • EN 564 • XUIAA
pozn.: Hammer Cord L0021, L0031 nesplňují EN normy a XCE.

SPELEO LANA XCE • EN 1891 • XUIAA     balení – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka – 100, 200 m



48 Carlos „Citro“ Logroño, Don Cogote de la Mancha 8a, Viñales, Cuba • Foto: David Munilla
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KARABINY



KEYLOCK
pro snadnou manipulaci
Jednoduchý a geniální systém
západky, který řeší problémy
spojené s tradičním řešením ka-
rabin.
Lano, smyčka nebo plaketa nýtu
se nezachytí o zobáček na nosu
karabiny.
Systém key-lock nemá ostré
hrany, které by mohly poškodit
lano nebo smyčku.
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KARABINY
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UNIKÁTNÍ
PRODUKTOVÉ
ČÍSLO
individuální číslo
Značení kovových komponentů
jedinečným výrobním číslem. Pro
zlepšení evidence a kontroly
jsou kovové komponenty Sin-
ging Rock označeny jedinečným
číslem v rámci výrobní zakázky.
Karabiny s tímto jedinečným čís-
lem jsou v katalogu označeny
textem: „Unikátní produktové
číslo”.

HOT FORGING
Nejnovější technologie ve zpra-
cování karabin. Hliníková slitina je
ohřátá do stavu velké plasticity.
Přesně v tomto jedinečném oka-
mžiku je tělo karabiny tvarováno
a doslova pěchováno do formy.
To vše nám dovoluje předtím ne-
myslitelné. Dostat materiál, tam
kde ho chceme mít. Karabiny vy-
robené technologií hot forging
jsou lehčí, odolnější a pevnější



DURALOVÉ KARABINY
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BORA KARABINY

BORA / ŠROUBOVACÍ
BORA / TWL
BORA / TRIPLE LOCK

šroubovací K0107EE00
šroubovací černá  K0107BB00

TWL  K0108EE00
TWL černá  K0108BB00

triple lock  K0119EE00
triple lock černá  K0119BB00 

HMS karabina speciálně navržená tak, aby eliminovala nebezpečné příčné zatížení.
• drátová pojistka udržuje karabinu ve správné poloze a zabraňuje tak příčnému zatížení
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina pevnější, odolnější a lehčí
• velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení karabiny a zlepšuje skluz lana
• hruškovitý tvar usnadňuje jištění polovičním lodním uzlem nebo jistícím kyblíkem
• zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku

o lano, smyčku nebo plaketu nýtu
• velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvící bod
• šroubovací pojistka s šikmými vruby zaručuje efektivní zamykání karabiny
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
• na každé karabině je vyznačeno unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu
• ideální pro lezecké stěny a lanová centra
• certifikovaná pro sportovní i průmyslové použití
Pevnost: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Světlost (d): 22 mm
Hmotnost: 64 g 

XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA

Univerzální HMS karabiny pro horolezectví nejčastěji používané k jištění, slaňovaní a budování štandů.
Vyrobeny s nejnovějšími technologiemi (Keylock, Hot forging, I-beam konstrukce) zaručující nízkou hmotnost
a maximální pevnost.

BORA TRIPLE LOCKBORA TWL

BORA GP / ŠROUBOVACÍ K0107EP00
černá  K0107BP00 

Univerzální HMS karabina pro horolezectví
a práci ve výškách se šroubovací pojistkou nej-
častěji používaná k jištění, slaňování a kotvení.
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je

karabina pevnější, odolnější a lehčí
• velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení

karabiny a zlepšuje skluz lana
• hruškovitý tvar usnadňuje jištění polovičním lod-

ním uzlem nebo jistícím kyblíkem
• velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou

masivnější kotvící bod
• zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje

nechtěnému zachytávání zobáčku o lano,
smyčku nebo plaketu nýtu

• šroubovací pojistka s šikmými vruby zaručuje
efektivní zamykání karabiny

• pro lepší orientaci v lezeckém materiálu je po-
jistka ve třech barevných variantách

• k dostání také s twist lock a triple lock pojistkou
• každá karabina je ve výrobě individuálně testo-

vána na zatížení 10 kN
• na každé karabině je vyznačeno unikátní pro-

duktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu
• certifikovaná pro sportovní i průmyslové použití
Pevnost: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Světlost (d): 22 mm
Hmotnost: 63 g – šroubovací,
68 g – TWL, Triple lock

XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA

BORA ŠROUBOVACÍ
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Naše nejmenší, lehká, plnohodnotná šroubovací karabina. Ideální pro jiš-
tění a budování štandů při tradičním i alpském lezení.
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi lehká

a pevná tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
• zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje nechtěnému zachytávání

zobáčku o lano, smyčku nebo plaketu nýtu
• ergonomický tvar a velká světlost dovolují karabinu připojit i do masiv-

nějšího kotvícího bodu
• široké zaoblení v místě průchodu lana šetří oplet i samotnou karabinu

před opotřebením
• šroubovací pojistka s šikmými vruby zaručuje efektivní zamykání karabiny
• pro lepší orientaci v lezeckém materiálu je pojistka ve třech barevných

variantách
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
• na každé karabině je vyznačeno unikátní produktové číslo pro snazší

evidenci a kontrolu
• certifikovaná pro sportovní i průmyslové použití

Pevnost: XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN Světlost (d): 18 mm
Hmotnost: 48 g XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA

Lehká víceúčelová karabina s plným a prohnutý zámkem. Vhodná pro
vytvoření expresky nebo nebo jako samostatná karabina při tradičním
a sportovním lezení.
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi lehká

a pevná tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
• ergonomický tvar a velká světlost dovolují karabinu připojit i do masiv-

nějšího kotvícího bodu
• zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje nechtěnému zachytávání

zobáčku o lano, smyčku nebo plaketu nýtu
• tvarované drážky na rovném zámku usnadňují cvakání karabiny
• široké zaoblení v místě průchodu lana šetří oplet i samotnou karabinu

před opotřebením
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN Světlost (d): 21 mm
Hmotnost: 42 g XCE 1019 • EN 12275 •  XUIAA

COLT / ŠROUBOVACÍ K0112EE00 
černá K0112BB00

COLT / ROVNÁ
COLT / PROHNUTÁ

rovná K0111EE00
rovná černá  K0111BB00

prohnutá  K0110EE00
prohnutá černá  K0110BB00

Ultra lehká karabina s drátěným zámkem navržená tak, aby se snadno
používala jak při sportovním a tradičním lezení, tak i při lezení v ledu.
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi lehká

a pevná tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
• tvarovaný kovaný nos pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny
• ergonomický tvar a velká světlost dovolují karabinu připojit i do masiv-

nějšího kotvícího bodu
• široké zaoblení v místě průchodu lana šetří oplet i samotnou karabinu

před opotřebením
• vhodná pro vytvoření expresky nebo jako samostatná karabina 
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN Světlost (d): 22 mm
Hmotnost: 36 g XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

COLT WIRE / ROVNÁ
COLT WIRE / PROHNUTÁ rovná K0113EE00

prohnutá  K0120EE00 
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VISION / ROVNÁ K0009EE00

VISION / ROVNÁ  6PACK K0009EE60

Naše nejlehčí karabina pro Vaše nejtěžší výstupy
Drátěný rovný zámek, elox
XMA 25 kN  XCG 7 kN  XOG 8 kN
světlost (d) 19 mm
33 g
XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

Naše nejlehčí karabina s prohnutým zámkem pro snazší cvakání lana
Drátěný prohnutý zámek, elox
XMA 25 kN  XCG 7 kN  XOG 8 kN
světlost (d) 19 mm
33 g
XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

Ultra lehký, barevně odlišený Vision 6pack pro rychlou a snadnou 
orientaci ve vybavení, zejména při použití vklíněnců a friendů.
• velmi lehké za tepla kované karabiny s drátěným rovným zámkem
• drátěné zámky eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrzání

při zimních podmínkách
• standardní velikost karabiny pro různorodé použití
• barevnost karabin odpovídá barevnosti velikosti mobilních jistících

prostředků
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: XCG 25  XMA 7  XOG 8 kN
Světlost (d): 19 mm
Hmotnost: 33 g
XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

VISION / PROHNUTÁ K0025EE00
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HECTOR / ŠROUBOVACÍ
HECTOR / TRIPLE LOCK

šroubovací  K0114EE00
šroubovací černá  K0114BB00

triple lock  K0121EE00
triple lock černá  K0121BB00 

HECTOR BC / ŠROUBOVACÍ
HECTOR BC / TRIPLE LOCK

šroubovací BC  K0114EC00
šroubovací BC černá  K0114BC00

triple BC  K0121EC00
triple BC černá  K0121BC00 

Velká duralová HMS karabina se šroubovacím/triple lock zámkem a od-
nímatelnou příčkou navhrnutá speciálně pro stálé kotvení nebo lanyardy.
• příčka brání přetočení karabiny a zabraňuje tak nechtěnému příčnému

zatížení karabiny
• zkosený Keylock řeší nechtěné zachytávání zobáčku o lano nebo pla-

ketu nýtu
• hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost karabiny v rukavicích
• větší zaoblení karabiny snižuje opotřebení a zlepšuje skluz lana
• velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvící bod

nebo více smyček lana najednou
• eloxovaný povrch zlepšuje korozní odol-nost karabiny
• každá karabina je individuálně testována na zatížení 10 kN a má své

unikátní sériové číslo
• příčka je jednoduše rozebíratelná pomocí imbusového klíče č. 3

Pevnost: XCG 30  XMA 9  XOG 8 kN
Světlost (d): 26 mm
Hmotnost: šroubovací – 85 g
Triple lock – 91 g
XCE 1019 • EN 12275 • EN 362

Velká duralová HMS karabina se šroubovacím / triple lock zámkem
určená pro různorodé použití zejména pro kotvení a jištění.
• hruškovitý tvar usnadňuje jištění polovičním lodním uzlem nebo jistícím

kyblíkem
• zkosený Keylock řeší nechtěné zachytávání zobáčku o lano nebo pla-

ketu nýtu
• hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost karabiny v rukavicích
• větší zaoblení karabiny snižuje opotřebení a zlepšuje skluz lana
• velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvící bod

nebo více smyček lana najednou
• díky odlehčené hot-fotged I-beam konstrukci je karabina velmi pevná

a zároveň lehká
• výborná ergonomie poskytuje pohodlnou manipulaci
• každá karabina je individuálně testována na zatížení 10 kN a má své

unikátní sériové číslo

Pevnost: XCG 30 XMA 9 XOG 8 kN
Světlost (d): 26 mm
Hmotnost: šroubovací – 83 g
Triple lock – 89 g
XCE 1019 • EN 12275 • EN 362
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OXY / ŠROUBOVACÍ
OXY / TWL
OXY / TRIPLE LOCK

Šroubovací  K0122EE05
Šroubovací černá  K0122BB05

TWL  K0122EE06
TWL černá  K0122BB06

Triple lock  K0122EE07
Triple lock černá  K0122BB07

Oválná karabina speciálně navržená pro použití s kladkami, blokanty
nebo slaňovacími a jistícími prostředky.

• hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost v rukavicích
• zkosený Keylock zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku karabiny

o lano nebo plaketu nýtu
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi pevná

a zároveň lehká
• téměř oválný tvar umožňuje jednoduché otáčení v přípojných bodech,

na jistících stanovištích nebo při manipulaci se smyčkami
• díky oválnému tvaru karabiny jsou kladky zatěžovány symetricky
• velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení karabiny a zlepšuje skluz

lana
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
• unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu

Pevnost: XCG 26 XMA 8 XOG 7 kN
Světlost (d): 21 mm
Hmotnost:
šroubovací: 74 g
TWL/Triple lock: 81 g

XCE 1019 • EN 12275 • EN 362

OXY BC / ŠROUBOVACÍ
OXY BC / TWL
OXY BC / TRIPLE LOCK

Šroubovací  K0123EC05
Šroubovací černá  K0123BC05

TWL  K0123EC06
TWL černá  K0123BC06
Triple lock  K0123EC07

Triple lock černá  K0123BC07

Oválná karabina speciálně navržená pro použití s kladkami, blokanty
nebo slaňovacími a jistícími prostředky s odnímatelnou příčkou proti pře-
točení.

• hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost v rukavicích
• příčka brání přetočení karabiny a je jednoduše rozebíratelná pomocí im-

busového klíče č. 2
• zkosený Keylock zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku karabiny

o lano nebo plaketu nýtu
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi pevná

a zároveň lehká
• téměř oválný tvar umožňuje jednoduché otáčení v přípojných bodech,

na jistících stanovištích nebo při manipulaci se smyčkami
• díky oválnému tvaru karabiny jsou kladky zatěžovány symetricky
• velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení karabiny a zlepšuje skluz

lana
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
• unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu

Pevnost: XCG 26 XMA 8 XOG 7 kN
Světlost (d): 21 mm
Hmotnost:
šroubovací: 76 g
TWL/Triple lock: 83 g

XCE 1019 • EN 12275 • EN 362
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Duralová karabina specielně určená pro via ferratové sety, lanová centra
a outdoorové parky. 
• rychlá a jednoduchá manipulace díky automatické pojistce 
• velká světlost pro spojení s ocelovými lany velkých průměrů 
• západka se systémem key lock zabraňující zachycení karabiny 

o materiálové poutko. 

XCG 30 kN  XMA 8 kN  XOG 9 kN
světlost (d) 21 mm • 90 g
XCE 0333 • EN 12275

Ocelová karabina specielně vyvinuta pro potřeby lezeckých stěn a lano-
vých center.
• příčka fixuje karabinu v ideální poloze a zabraňuje tak jejímu přetočení

a zatížení napříč
• příčku lze snadno vyjmout pomocí imbusového klíče
• drátěný zámek minimalizuje otevření karabiny při nárazu o stěnu 
• prohnutý zámek pro snazší cvakání lana 
• velká světlost
• větší životnost, než duralové karabiny

XCG 30 kN XMA 10 kN XOG 10 kN
Světlost: (d) 25 mm • 130 g
XCE 1019 • EN 12275

Oválná karabina
Key lock, triple lock pojistka
XMA 26 kN  XCG 9 kN  XOG 7 kN
světlost (d): 21 mm
hmotnost: 85 g 
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362 • EN 12275

Oválná karabina
Key Lock, šroubovací pojistka
XMA 26 kN  XCG 10 kN  XOG 7 kN
světlost (d): 21 mm
hmotnost: 80 g 
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362 • EN 12275

Oválná karabina
Key lock, twist lock pojistka
XMA 26 kN  XCG 9 kN  XOG 7 kN
světlost (d): 21 mm
hmotnost: 85 g 
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362 • EN 12275

OZONE /
ŠROUBOVACÍ K0016AA00

černá mat. K0016BB00

OZONE /
TRIPLE LOCK K0018AA00

černá matná  K0018BB00

OZONE /
TWL K0017AA00

černá matná  K0017BB00 

ARTWALL K4310PP00

VIA FERRATA / LOCK K5330PE
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COLT K6715E011 

COLT MIX  K6716E011 

Odolná expreska kovaná za tepla s plnými zámky určená zejména pro
sportovní lezení.
• horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným

nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
• dolní prohnutá karabina s Keylockem pro snadné cvakání a vycvakávání

lana
• dolní prohnutá karabina vybavena gumovým O kroužkem pro držení

správné pozice a snadnější cvakání lana
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci jsou karabiny velmi lehké

a při tom pevné tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
• odolný a ergonomicky tvarovaný polyamidový popruh s rozšířením

16/25 mm
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
• COLT expreska je ideálním řešením pro sportovní lezení a nacvičování

těžkých cest
Pevnost: 
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN

Velmi univerzální expreska s Keylock horní karabinou a dolní drátovkou
pro jednoduché cvakání.
• COLT MIX kombinuje snadné cvakání expresky a výhodu drátěné krabiny
• drátěný zámek eliminuje nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zim-

ních podmínkách
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci jsou karabiny velmi lehké

a při tom pevné tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
• odolný a ergonomicky tvarovaný polyamidový popruh s rozšířením

16/25 mm
• horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným

nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
• dolní drátěná karabina vybavena gumovým O kroužkem pro držení

správné pozice a snadnější cvakání lana
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: 
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN

Lehká plnohodnotná expreska vyrobena pro vícedélkové, alpské nebo
ledové lezení.
• robustní za tepla kované karabiny s drátěným zámkem
• drátěné zámky eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zim-

ních podmínkách
• specielně tvarovaný nos karabiny pro snadné cvakání a vycvakávání
• dolní karabina vybavena gumovým O kroužkem pro držení správné

pozice a snadnější cvakání lana
• 11 mm dyneema smyčka nabízí ideální poměr váha - pevnost
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: 
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN

COLT WIRE K6613E011

Světlost (d): 22 mm
Délka smyčky: 11 cm 
Hmotnost: 83 g 

XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA

Světlost (d): 21/22 mm
Délka smyčky: 11 cm 
Hmotnost: 93 g 

XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA

Světlost (d): 21 mm
Délka smyčky: 11 cm 
Hmotnost: 99 g 

XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA
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COLT 16 K6719E016 

COLT 16 MIX  K6720E016 

Odolná expreska kovaná za tepla s plnými zámky určená zejména
pro sportovní lezení.
• horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným

nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
• odolný polyamidový popruh 16 mm
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Světlost (d): 21 mm
Délka smyčky: 11 cm
Hmotnost: 95 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA

Velmi univerzální expreska s Keylock horní karabinou a dolní drátovkou
pro jednoduché cvakání.
• COLT 16 MIX kombinuje snadné cvakání expresky a výhodu drátěné ka-

rabiny
• drátěný zámek eliminuje nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zim-

ních podmínkách
• odolný polyamidový popruh 16 mm
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Světlost (d): 21/22 mm
Délka smyčky: 11 cm
Hmotnost: 89 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA

Plnohodnotná expreska vyrobena pro více délkové, alpské nebo ledové
lezení.
• robustní za tepla kované karabiny s drátěným zámkem
• drátěné zámky eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zim-

ních podmínkách
• odolný polyamidový popruh 16 mm
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Světlost (d): 22 mm
Délka smyčky: 11 cm
Hmotnost: 83 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA

COLT 16 WIRE K6721E016
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VISION K6604E011

ARTWALL SET K6950

Naše nejlehčí expreska pro lehký styl, ideální pro toho, kdo šetří každý
gram.
• drátěné zámky eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zimních

podmínkách
• 11 mm dyneema smyčka nabízí ideální poměr váha - pevnost
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:
Smyčka: 22 kN
Karabiny: XCG 25 kN  XMA 7 kN  XOG 8 kN
Světlost (d): 19 mm
Hmotnost: pouze 75 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275

13, 16, 20, 30 a 60 cm
Ocelová expreska specielně vyvinutá pro potřeby lezeckých stěn a lano-
vých center. 
• set sestavený z ocelové mailony a ocelové drátěné karabiny s příčkou
• příčka v karabině zabraňuje nechtěnému přetočení
• příčku lze snadno vyjmout pomocí

imbusového klíče
• ocelová mailona i karabina zaručují vysokou životnost
• popruh z polyamidu široký 20 mm (různé délky)
• drátěný zámek minimalizuje otevření karabiny při nárazu o stěnu 
• zatažená maillona zabraňuje krádežím a neoprávněné manipulaci

s expreskou

XCG 30 kN   XMA 10 kN   XOG 10 kN
Světlost (d): 25 mm
Hmotnost: 230 g (13 cm)
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275

COLT 17 CM K6715E017

Odolná expreska kovaná za tepla s plnými zámky určená zejména pro
sportovní lezení v převislých cestách.
• díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci jsou karabiny velmi lehké

a při tom pevné tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
• horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným

nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
• dolní prohnutá karabina s Keylockem pro snadné cvakání a vycvakávání lana
• odolný a ergonomicky tvarovaný polyamidový popruh s rozšířením

16/25 mm
• 17 cm délka popruhu pomáhá snížit tření lana v karabině v převislých cestách
• každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Světlost (d): 21 mm
Délka smyčky: 17 cm
Hmotnost:  105 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA
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COLT 16 6PACK K6719E616

Odolné expresky kované za
tepla s plnými Key-lock zámky
určené zejména pro sportovní
lezení ve výhodném setu.

Šest robustních za tepla kova-
ných odolných expresek COLT
s plnými zámky určené pro spor-
tovní lezení a nacvičování těž-
kých cest za zvýhodněnou cenu.

COLT 6PACK K6715E611

COLT 16 MIX 6PACK K6720E616  

COLT 16 WIRE 6PACK K6721E616 

Velmi univerzální expresky s Key-
lock horní karabinou a dolní drá-
tovkou ve výhodném setu.

Výhodný set šesti plnohodnot-
ných drátových expresek pro
více délkové, alpské nebo ledové
lezení.

COLT 17 CM 6PACK K6715E617

Ideální set pro vyznavače těž-
kých převislých sportovních cest.
Šest  robustních  a  odolných
expresek COLT 17 cm za zvýhod-
něnou cenu..

Ultra lehký set se šesti VISION
expreskami pro lehký styl za zvý-
hodněnou cenu.

VISION 6PACK K6604E611
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OCELOVÉ KARABINY

63Carlos „Citro“ Logroño, Don Cogote de la Mancha 8a, Viñales, Kuba • Foto: David Munilla

Extrémně pevná ocelová kara-
bina vhodná pro lanové parky
a stěny, ideální na tvorbu kotví-
cích bodů. 
Šroubovací pojistka, key lock,
pozink
XMA 50 kN  XCG 13 kN  XOG 20 kN
světlost (d) 25 mm • 255 g
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362 

Oválná karabina pro různé po-
užití na lezecké stěny a lanové
parky.
Triple lock pojistka, key lock,
pozink
světlost (d) 18 mm • 195 g
XMA 30 kN  XCG 9 kN  XOG 8 kN
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362

Extrémně pevná ocelová kara-
bina vhodná pro lanové parky
a stěny, ideální na tvorbu kotví-
cích bodů. 
Triple lock pojistka, key lock,
pozink
XMA 50 kN  XCG 13 kN  XOG 20 kN
světlost (d) 25 mm • 267 g
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362

Oválná karabina pro různé po-
užití na lezecké stěny a lanové
parky.
Šroubovací pojistka, key lock,
pozink
XMA 30 kN  XCG 9 kN  XOG 8 kN
světlost (d) 18 mm
176 g
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362

D OCEL /
ŠROUBOVACÍ K4080ZO

D OCEL /
TRIPLELOCK K4081ZO

OVÁL OCEL /
ŠROUBOVACÍ K4241ZO05

OVÁL OCEL / 
TRIPLELOCK K4241ZO07



OCELOVÉ MAILONY
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Ø 10 mm • 45 kN
světlost (d) 12 mm
pozinkováno
Hmotnost: 153 g 
XCE 0082 • EN 362
EN 12275 • XUIAA

Ø 6 mm • 4 kN
světlost (d) 7.5 mm
pozinkováno
Hmotnost: 33 g

Ø 8 mm • 35 kN
světlost (d) 11 mm
pozinkováno
Hmotnost: 77 g
XCE 0082 • EN 362 
EN 12275 • XUIAA

Ø 7 mm • 4 kN
světlost (d) 8.5 mm
pozinkováno
Hmotnost: 58 g

Ø 10 mm • 45 kN
světlost (d) 10 mm
pozinkováno
Hmotnost: 153 g
XCE 0082 • EN 362
EN 12275 • XUIAA

Ø 8 mm • 32 kN
světlost (d) 17,5 mm
pozinkováno
Hmotnost: 106 g
XCE 0082 • EN 12275
• EN 362 • XUIAA

Ø 10 mm • 45 kN
světlost (d) 12 mm
pozinkováno
Hmotnost: 166 g
XCE 0082 • EN 12275
• EN 362 • XUIAA

VELKÁ DELTA K82210Z
černá  K82210B

MINI OVÁL K82006Z
černá  K82006B MALÁ OVÁL K82008Z

černá  K82008B

MALÁ DELTA K82207Z
černá  K82207B

VELKÁ D K82310Z
černá  K82310B

VELKÁ TWIST K82508Z
černá  K82508B

VELKÁ OBDÉLNÍK K82410Z
černá  K82410B
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POMOCNÉ KARABINY

MINI HRUŠKA K5052EE00

65

Plastová karabina pro nošení ledovco-
vých šroubů, skob a nářadí
• jednoduchá manipulace s materiálem
• vybrání v horní části karabiny slouží

k odkládání materiálu a umožňuje
přístup materiálu vespodu karabiny

• pryžový pásek pevně fixuje karabinu
k popruhu úvazku a zabraňuje jejímu
přetáčení.

Max. nosnost: 5 kg
Hmotnost: 32 g
Materiál: plast
Barva: černá

mix barev • 16 g 
světlost (d) 11 mm
není určeno k lezení

mix barev • 25 g
světlost (d) 14 mm
6 kN
není určeno k lezení

černá barva • 28 g
světlost (d) 12 mm
3 kN
není určeno k lezení

POZOR:
POMOCNÉ KARABINY NEJSOU URČENY K LEZENÍ!
Pomocné karabiny nejsou pevnostní karabiny.
Nejsou určeny k udržení lidské váhy.
Nepoužívejte je k zachycení pádu nebo k jištění.

PORTER K9000BB03

MINI D K5182EE00

MINI D
ŠROUBOVACÍ K0027BY00

Fixační gumička proti přeto-
čení karabiny v expreskové
smyčce
• drží karabinu ve správné po-
loze a zamezuje nechtěné pře-
točení karabiny
• usnadňuje cvakání lana do

expresky
• dodáváno v setu po 10 ks
Barva: černá
Šířka: 11 mm, 16 mm

FIXAČNÍ 
GUMIČKA 11 mm C0084XX11

16 mm C0084XX16
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KARABINY
kód      barva / materiál     EN12275  EN362        XCG        XMA         XOG             světlost   hmotnost  

povrch                                                                                                        
                     sport          work         kN         kN        kN           mm           g

BORA
ŠROUBOVACÍ
K0107EE00 oranžová dural           •                   •                  23          8           8              22              632
K0107BB00 černá

BORA
TWL
K0108EE00 šedá dural           •                   •                  23          8           8              22              68
K0108BB00 černá

BORA
TRIPLE LOCK
K0119EE00 oranžová dural           •                   •                  23          8           8              22              68
K0119BB00

BORA GP
ŠROUBOVACÍ
K0107EP00 šedá dural           •                   •                  23          8           8              22              64
K0107BP00

COLT
ŠROUBOVACÍ
K0112EE00 stříbrná dural           •                   •                  26         8           11              18               48
K0112BB00 černá

COLT
ROVNÁ
K0111EE00 šedá dural           •                   –                 26         8           11              21               42
K0111BB00 černá

COLT
PROHNUTÁ
K0110EE00 žlutá dural           •                   –                 26         8           11              21               42
K0110BB00 černá

COLT
WIRE ROVNÁ
K0113EE00 stříbrná dural           •                   –                 26         8           11              22              36

COLT
WIRE PROHNUTÁ
K0120EE00 modrá dural           •                   –                 26         8           11              22              36

VISION
ROVNÁ
K0009EE00 hnědá dural           •                   –                 25          7            8              19               33

VISION
PROHNUTÁ
K0025EE00 červená dural           •                   –                 25          7            8              19               33

HECTOR
ŠROUBOVACÍ
K0114EE00 modrá dural           •                  •                 30         9           8              26             83
K0114BB00 černá 

HECTOR
TRIPLE LOCK
K0121EE00 modrá dural           •                  •                 30         9           8              26             89 
K0121BB00 černá 

HECTOR BC
ŠROUBOVACÍ
K0114EC00 modrá dural           •                  •                 30         9           8              26             85 
K0114BC00 černá 

HECTOR BC
TRIPLE
K0121EC00 modrá dural           •                  •                 30         9           8              26             91
K0121BC00 černá 
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TECHNICKÁ DATA

67

OXY
SCREEW
K0122EE05 žlutá dural           •                   •                  26         8           7               21               81
K0122BB05 černá

OXY
TWL
K0122EE06 žlutá dural           •                   •                  26         8           7               21               81
K0122BB06 černá

OXY
TRIPLE LOCK
K0122EE07 žlutá dural           •                   •                  26         8           7               21               81
K0122BB07 černá

OXY BC
SCREEW
K0123EC05 žlutá dural           •                   •                  26         8           7               21               76
K0123BC05 černá

OXY BC
TWL
K0123EC06 žlutá dural           •                   •                  26         8           7               21               76
K0123BC06 černá

OXY BC
TRIPLE LOCK
K0123EC07 žlutá dural           •                   •                  26         8           7               21               76
K0123BC07 černá

OZONE
ŠROUBOVACÍ
K0016AA00 modrá dural           •                   •                  26         10          7               21               80
K0016BB00 černá

OZONE
TWL
K0017AA00 modrá dural           •                   •                  26         9           7               21               85
K0017BB00 černá

OZONE
TRIPLE LOCK
K0018AA00 modrá dural           •                   •                  26         9           7               21               85
K0018BB00 černá

ARTWALL
K4310PP stříbrná ocel             •                   –                 30         10         10            25              125 

VIA FERRATA
K5330PE stříbrná dural           •                   –                 30         8           9              26              87

D OCEL
ŠROUBOVACÍ
K4080ZO pozink ocel             –                  •                  50         13          20            25              255

D OCEL
TRIPLE LOCK
K4081ZO pozink ocel             –                  •                  50         13          20            25              267

OVÁL OCEL
ŠROUBOVACÍ
K4241ZO05 pozink ocel             –                  •                  30         9           8              18               176

OVÁL OCEL
TRIPLE LOCK
K4241ZO07 pozink ocel             –                  •                  30         9           8              18               195

kód      barva / materiál     EN12275  EN362        XCG        XMA         XOG             světlost   hmotnost
povrch                                                                                                        

                     sport          work         kN         kN        kN           mm           g



68 Via ferrata Däumling C, Nassfeld, Rakousko • Foto: Pavel Nesvadba
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HELMY
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HELMY

PENTA

modrá C0071AA00
červená  C0071RR00

šedá  C0071SS00
bílá  C0071WW00 

71

Extrémně lehká, super-komfortní a plně odvětraná
lezecká helma. 
Pro svou pohodlnost a lehkou konstrukci je ideální pro
sportovní lezení, tradiční lezení, pohyb a lezení v ho-
rách i na via ferratách.
• kompaktní vrchní část chrání uživatele před padají-

cími objekty, a přesto si zachovává tenký profil 
• tvrdá PC skořepina chrání před ostrými předměty,

zatímco PS pěna pohlcuje  sílu nárazu 
• tvrdá PC skořepina také chrání spodní lem helmy

před mechanickým poškozením 
• vnitřní polstrování je kompletně odnímatelné a omy-

vatelné 
• jedenáct velkých větracích otvorů s plochou více než

56 cm2 umožňuje excelentní ventilaci 
• robustní klipy upevní jakoukoliv čelovku dostupnou

na trhu 
• komfortní a flexibilní upínací systém lépe padne na

každou hlavu a pro transport je lehce složitelný do
helmy 

• úzké pásky upínacího systému jsou velice měkké
a lehké a netlačí tak, jako standardní upínání z tvr-
dých plastů

• podbradní pásek z měkkého a širokého popruhu
zaručuje maximální komfort, je prodloužený, čímž
umožňuje nosit pod helmou čepici

• ultra lehká lezecká helma pro veškeré lezecké akti-
vity

Barva: modrá, šedá, červená, bílá
Hmotnost: 205 g
Velikost: UNI (51–60 cm)

XCE • EN 12492 • XUIAA



72 Lucie Hrozová, Aljaška, USA • Foto: Timothy Thompson
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HELMY

73

Lehká a odolná lezecká helma
• skořepina z houževnatého ABS brání průniku ostrých předmětů

skrz přilbu
• anatomicky tvarovaná pěnová vložka pohlcuje svou deformací

případné nárazy a zaručuje pohodlné nošení přilby
• odvětrávání přilby je zajištěno osmi ventilačními otvory
• nastavovací systém obsahuje regulační kolečko pro seřízení na

obvod hlavy a tři spony pro správné nastavení polohy podbrad-
ního pásku

• regulační kolečko lze při přepravě sklopit dovnitř helmy
• přilba je vybavena čtyřmi klipy pro upevnění jakékoliv čelovky

dostupné na trhu
• vnitřní polstrování lze zcela vyjmout a vyprat

Velikost: UNI (obvod hlavy 53–62 cm)
Hmotnost: 330 g
Barva: šedá, modrá
Materiál:
ABS skořepina
EPS vnitřní polstrování
PA popruhy

XCE • EN 12492

KAPPA šedá C0052GX00
modrá  C0052AX00



74 Lucie Hrozová, Aljaška, USA • Foto: Timothy Thompson
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CEPÍNY & MAČKY
ŠROUBY
& PŘÍSLUŠENSTVÍ
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BANDIT s tloukem  RK003
s lopatkou  RK004 

Multifunkční zbraň se širokým vy-
užitím. Cepín je určený zejména pro
lezení obtížných ledopádů a tech-
nicky náročných horských cest, ale
díky modulárnímu systému jej mů-
žete přizpůsobit každému výstupu.
• Prohnutý tvar násady umožňuje

jednodušší lezení v ledových bou-
lích nebo ve skále a zároveň zaru-
čuje optimální úhel úchopu. 

• Kovaná hlava dovoluje použití
hrotu ICE nebo DRY a také volbu
mezi tloukem a lopatkou. Pro ná-
ročné mixové cesty může být cepín
použit  i bez tlouku / lopatky. 

• Hlava cepínu je vytvarována tak,
aby ji bylo možné zaklínit do
spáry při mixovém lezení a záro-
veň aby poskytovala oporu při le-
zení v měkkém sněhu. Těžiště
hlavy sleduje trajektorii záseku
a takto vyvážený cepín proniká
lehce i do tvrdého ledu. Otvor
v hlavě je dost velký pro připojení
karabiny nebo zavěšení cepínu na
PORTER.

• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
vyrobena z dvoukomponentního
plastu poskytuje bezpečný úchop
a zároveň i tepelnou izolaci. Otvor
ve spodním hrotu pro připojení
karabiny nebo pružících popruhů
BUNGEE. 

• Chránič na prsty „Boxer” umož-
ňuje jednodušší lezení bez poutek
a zabraňuje otlučení prstů.  

• Háček „Rhino” pro vyšší úchop při
náročném ledovém/mixovém le-
zení a také pro lezení v polože-
ném terénu. Boxer i Rhino lze zcela
odejmout a tím získat lehký cepín
pro technické lezení v horách.

• Odnímatelné extra závaží MASS
pro silnější proniknutí hrotu do
tvrdšího ledu 

• Standardně dodáván s hrotem
ICE

Hmotnost: (zahrnuje hrot Ice, 
tlouk/lopatka, Boxer, Rhino, Mass):
660 g 
Délka: 50 cm 
Materiál: 
hrot – Cr-Mo ocel
hlava, spodní hrot, násada – dural 
rukojeť – dvoukomponentní plast
Mass – nerezová ocel

XCE 1019 • EN 13089
hrot ICE/DRY typ 2 (T)
násada typ 2 (T)
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EDGE lopatka  RK008SS00A
tlouk  RK009SS00H

Lehký cepín určený pro klasické horské výstupy. 
• Mírné zakřivení násady zajišťuje více prostoru při lezení v ledu nebo mixu

a zároveň spodní část násady snadno proniká do sněhu. 
• Násada je vyrobena z duralu třídy 7075. Spodní část násady je vybavena

protiskluznou páskou pro jistější úchop. 
• Hrot je vyroben z kvalitní kalené Cr-Mo oceli a snadno proniká to tvrdého

sněhu nebo ledu.  
• Lopatka navržená pro snadné sekání stupů nebo kopání plošiny. 
• Ergonomicky tvarovaná hlava cepínu umožňuje jednodušší brzdění v pří-

padě pádu. 
• Otvory v hlavě cepínu a spodním hrotu jsou dostatečně velké pro spojení

s karabinou. 
• Dodáváno včetně jednoduchého poutka FIX. 

Hmotnost: 445 – 495 g
Délka: 55, 62, 69 cm 

XCE 1019 • EN 13089
Násada typ 1 (B)

Lehký cepín pro horské lezení. Kompromis mezi
klasickým turistickým cepínem a moderní zbraní
do ledu. Kombinuje výhody obou typů: prohnu-
tou násadu, která vytváří více prostoru při nároč-
ném lezení, a hladký spodní hrot, který lehce
proniká do sněhu při jištění nebo při lehčích vý-
stupech. Ideální cepín pro strmé žlaby a klasické
alpské lezení.
• prohnutý tvar násady umožňuje jednodušší le-

zení v ledových boulích nebo ve skále a zároveň
zaručuje optimální úhel úchopu

• kovaná hlava dovoluje použití tlouku nebo lo-
patky a výměnu hrotu, pro maximální snížení
hmotnosti může být cepín použit i bez tlouku/
lopatky

• hrot je dostatečně agresivní pro lezení v tvrdém
ledu nebo lehčím mixu; spodní zuby nesahají až
k hlavě, což šetří rukavice při držení cepínu za
hlavu

• hlava cepínu je vytvarována tak, aby ji bylo
možné zaklínit do spáry a zároveň aby poskyto-
vala oporu při lezení v měkkém sněhu; otvor
v hlavě je dostatečně velký pro připojení kara-
biny nebo zavěšení cepínu na PORTER

• spodní hrot dobře proniká do sněhu a firnu a je
k němu možné připojit karabinu nebo pružnou
smyčku BUNGEE

• cepín je dodáván s poutkem FIX PLUS

WIZARD RK005

XCE 1019 • EN 13089
EDGE hrot typ 2 (T)
Násada typ 2 (T)

Materiál: 
hroty, tlouk/lopatka – CrMo ocel
hlava, násada – dural
Délka: 54 cm

Hmotnost: 555 g 
(kompletní cepín s hrotem 
a lopatkou/tloukem; bez poutka)
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WIZARD LIGHT RK006

Náš nejlehčí cepín specielně určený pro skialpinismus, výškové horole-
zectví a pro všechny aktivity, kde záleží na každém gramu.
• Lehčí varianta cepínu Wizard.
• Bez spodního ocelového hrotu.
• Spodní část násady je ukončena záslepkou proti vnikání sněhu a otvo-

rem pro připojení karabiny.
• Kompatibilní s poutky „Fix” a „Bungee”.
Hmotnost: 390, 415 g
Délka: 52, 59 cm

XCE 1019 • EN 13089
Násada typ 1 (B)

Lehký cepín pro ledovcové túry, VHT a jednoduché horské výstupy.
• Klasická rovná násada je vyrobena z duralu třídy 7075. 
• Hrot je vyroben z kvalitní kalené Cr-Mo oceli a snadno proniká do tvr-

dého sněhu nebo ledu. 
• Lopatka navržené pro snadné sekání stupů nebo kopání plošiny. 
• Ergonomický tvar hlavy cepínu pro 

pohodlné držení při chůzi. 
• Otvory v hlavě cepínu a spodním hrotu jsou dostatečně velké pro připo-

jení karabiny. 
• Dodáváno včetně jednoduchého poutka FIX. 
Hmotnost: 455 – 505 g
Délka: 58, 65, 72 cm 

XCE 1019 • EN 13089
Násada typ 1 (B)

MERLIN RK006
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LUCIFER II TECH  RK205BY00T
SEMI-CLASSIC  RK205BY00S

Extrémně lehké a výkonné mačky s vyměnitelnými předními hroty.
Vyvinuty pro náročné lezení ledů, mixů a alpských stěn.
• jedny z nejlehčích lezeckých maček na trhu, zároveň dostatečně

odolné díky použité Cr-Mo oceli
• excelentní sbalitelnost usnadní transport pod stěnu
• modulární konstrukce pro mono hrot nebo dva přední hroty
• agresivní první pár hrotů poskytuje dodatečnou oporu a větší sta-

bilitu v kolmém terénu
• pár zpětných hrotů pro lepší stabilitu na volně visících ledových slou-

pech
• svislé hroty ve středu špice usnadní stání na ledových boulích
• jednoduché utažení a povolení popruhu díky nerezové R&L sponě
• inovativní Micro-Step Adjustment system (MSA) umožní precizní

nastavení velikosti  bez nářadí
• mačky jsou vyráběny se dvěma upínacími systémy pro tuhé lezecké

boty.
• dodávány se dvěma páry předních hrotů (Semi-classic i Tech) a vy-

hazovači sněhu BOUNCER

Hmotnost:
LUCIFER II / S: 1050 g
(s mono hrotem 990 g)
LUCIFER II / T: 1025 g
(s mono hrotem 965 g)
Velikost: 37-47 EU

XCE • EN 893

LUCIFER II / SEMI-CLASSIC

LUCIFER II TECH / MONOPOINT

LUCIFER II / TECH
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FAKIR II
CLASSIC  RK204BY00C 

SEMI-CLASSIC  RK204BY00S 
TECH  RK204BY00T 

Víceúčelová dvanáctihrotá mačka pro klasické horské výstupy.
Vyvinuta pro všechny terény od ledovcových túr a sněhových
výstupů až po ledové kuloáry.
• lehká, skladná mačka, která je zároveň dostatečně odolná díky

použité Cr-Mo oceli
• snížený profil hrotů poskytuje lepší stabilitu při chůzi
• inovativní Micro-Step Adjustment system (MSA) umožní pre-

cizní nastavení velikosti bez nářadí
• jednoduché utažení a povolení popruhu díky nerezové R&L

sponě
• asymetrický tvar mačky optimálně kopíruje vaši botu a poskytuje

maximální oporu v náročnějším terénu
• tři upínací systémy vyhoví všem druhům vysokohorské obuvi
• dodávány včetně vyhazovačů sněhu „Bouncer”.

Hmotnost:
FAKIR II / C: 855 g 
FAKIR II / S: 920 g 
FAKIR II / T: 900 g 
Velikost: 37-47 EU

XCE • EN 893

FAKIR II / CLASSIC

FAKIR II / SEMI-CLASSIC

FAKIR II/ TECH
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                                barva hmotnost dílů popis

RK105BB000
černá 44 g 1 tlouk pro cepín Bandit a Edge

LOPATKA
RK106BB000

černá 49 g 1 lopatka pro cepín Bandit a Edge

PODLOŽKA 
POD HROT
RK113BB000

černá 12 g 1 podložka pod hrot pro cepín
Bandit a Edge 

HROT ICE
RK107BB000

černá 133 g 1 hrot pro cepín Bandit určený 
pro drytooling

HROT DRY
RK108BB000

černá 139 g 1 hrot pro cepín Bandit určený 
pro drytooling

EDGE PICK
RK116XX000

černá 116 g 1 hrot pro cepín EDGE

MASS
RK115XX000

nerez 50 g pár nerezové extra závaží 
pro hrot ICE

PROTISKLUZ
RK114BB000

černá 2 g 1 nalepovací protiskluzová páska 
pro všechny modely cepínů 

BOXER
RK109BB000

černá 10 g 1 chránič prstů pro cepín Bandit

RHINO
RK110BB000

černá 7 g 1 opěrka ruky pro cepín Bandit

                                barva hmotnost dílů popis

BOUNCER FAKIR
RK601YY000

žlutá 94 g pár vyhazovač sněhu 
pro mačky Fakir

BOUNCER LUCIFER
RK602YY000

žlutá 86 g pár vyhazovač sněhu 
pro mačky Lucifer

PŘEDNÍ HROT
LUCIFER II
RK605BB000

černá 32 g 4 ks sada výměnných hrotů 
pro mačky Lucifer II

SPOJOVACÍ 
PLECH II XL
RK606BB005

černá 60 g pár dlouhý spojovací díl pro mačky
Fakir a Lucifer (EU 43-52) 
vhodné i pro  telemarkové 
nebo skialpové boty

NÁHRADNÍ DÍLY PRO CEPÍNY

NÁHRADNÍ DÍLY PRO MAČKY
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lehká pružná smyčka sloužící k připojení cepínu k seda-
címu úvazku.
• zamezuje ztrátě či pádu cepínu.
• délka ramen eliminuje jejich zauzlování.
• jejich pružnost umožňuje maximální dosah.
• karabina umožňuje dvojí přichycení cepínu. 
• rozsah průtažnosti ramen 64 – 136 cm včetně karabin
• různobarevná oka pravého a levého ramena usnadňují

orientaci

Pevnost: 300 kg (3 kN)
Světlost (d): 12 mm
Váha kompletu: 94 g
Délka: 64 – 136 mm včetně karabin
Materiál: 
karabiny – slitina hliníku
popruh – PAD

BUNGEE RK112

Šroub do ledu z tvrzené oceli s hliníkovou plaketou k použití v  různoro-
dých situacích. Nejvíce mu sedí využití při ledovcových túrách a klasických
alpských výstupech.
• dřík vyroben z kalené CrMo oceli. Kalení zaručuje vysokou pevnost a ži-

votnost zubů.
• tenký profil dříku usnadňuje zavrtání i v případě přemrzlého ledu [pod

-10°C]
• plaketa z lehkého eloxovaného duralu s tloušťkou 4 mm nabízí lepší

úchop a snazší vrtání.
• Nižší hmotnost plakety, oproti tradiční oceli, zaručuje lepší vyvážení

šroubu.
• plaketa je vyrobena s důrazem na ergonomii, dobré štosování v držáku

na šrouby (Porter) a možnost umístění dvou karabin
• pro zvýšení korozní odolnosti je dřík opatřen speciální povrchovou úpra-

vou
• čtyři ostré zuby zajišťují rychlý start šroubu a snadné vrtání

Délka: 12, 17, 22 cm
Pevnost: XMA 8 kN (L12), XMA 10 kN (L17, L22),  XCG 5 kN (L12, 17, 22)
Hmotnost: 125 g (L17)
Materiál: CrMo ocel, dural 
XCE1019 • EN 568 (pouze L17 a L22)

SPIN
12 cm  RK302SX012
17 cm  RK302SX017

22 cm  RK302SX022



84 Lucie Hrozová, Aljaška, USA • Foto: Timothy Thompson
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OBAL NA MAČKY RK251XX000 

OBAL NA ŠROUBY RK351XX000

Ochranný přepravní obal pro vaše mačky. 
• určen k transportu a skladování maček, vhodný i pro skladování šroubů

do ledu či skob
• chrání lano, oblečení a batoh při přepravě maček
• zesílené dno je odolné proti ostrým hranám a hrotům
• síťovina na horním panelu umožňuje odvod vody a sušení vašeho vyba-

vení
• vnitřní popruh s uzavíráním na suchý zip zabraňuje pohybu maček

v obalu

Hmotnost: 188 g
Rozměr: 30 x 12 x 10 cm
Materiál: PVC

Lehké a praktické rolovací pouzdro 
pro vaše šrouby do ledu.
• chrání ostré závity a zuby šroubů do ledu
• zajišťuje uspořádané skladování šroubů

a šetří místo v batohu
• nabízí 8 slotů pro šrouby o délce 12 – 22 cm  
• vyrobeno z odolného materiálu
• vybaveno malou síťovanou kapsičkou 

na drobnosti

Barva: černá
Hmotnost: 150 g
Materiál: PVC

Jednoduché poutko 
s minimální váhou
pro cepíny MERLIN
a WIZARD.
Pevnost: 100 kg (1 kN)
Hmotnost: 24 g
Materiál: Polyamide

Vylepšené poutko s polstrováním
a snadným systémem utahování
a povolování jednou rukou.
• polstrování poskytuje lepší kom-

fort v oblasti zápěstí
• poutko lze ovládat jen jednou

rukou: pro povolení navlečte očko
na kladivo nebo lopatku a zatáh-
něte dolů, pro dotažení jen 
provlečte ruku a pohybem dolů
dotáhněte smyčku okolo ruky

• vhodné pro cepíny WIZARD,
MERLIN a BANDIT

Hmotnost: 40 g
Materiál: polyamid
Nosnost: 100 kg

FIX RK111BY000 FIX PLUS RK111BY001



86 Dušan "Stoupa" Janák, Tenký psaní (VIIIb), Pošťák, Adršpach, Česká republika • Foto: Petr Piechowicz



PŘ
ÍS

LU
ŠE

N
ST

V
Í

SM
YČ

KY
H

A
RD

W
A

RE
CE

PÍ
N

Y 
A

 M
A

ČK
Y

H
EL

M
Y

KA
RA

BI
N

Y
LA

N
A

Ú
V

A
ZK

Y

87



JISTÍCÍ A KOTEVNÍ
ZAŘÍZENÍ, KLADKY,
BLOKANTY
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RAMA šedá K0043SX00
oranžová  K0043OX00 

RAMA SET M0201XX00

Intuitivní jisticí prostředek RAMA se zvýšeným brzdným účinkem s ovál-
nou karabinou OXY s šedou twist lock pojistkou. Ideální set pro jištění při
sportovním lezení a lezení jednodélkových cest.

Hmotnost: 165 g
Průměr lana: 8.7 – 11 mm
Materiál: dural, nerez ocel, plast

Intuitivní jisticí prostředek se zvýšeným brzdným účinkem určený pro jiš-
tění při sportovním lezení a lezení jednodélkových cest.

• pro jednoduchá lana o průměru 8,7 - 11 mm
• geometrie spolehlivě blokuje lano s běžnými typy karabin, funguje nej-

lépe s karabinami BORA a OXY
• jednoduché ovládání na principu slaňovacího kýblu
• promyšlená konstrukce zaručuje snadné a rychlé popouštění lana
• ergonomický nos zajišťuje pevný a pohodlný úchop a umožňuje plynulé

a bezpečné spouštění
• třecí segmenty z nerez oceli pro delší životnost výrobku

Hmotnost: 84 g
Průměr lana: 8.7 – 11 mm
Materiál: dural, nerez ocel, plast



JISTÍCÍ A SLAŇOVACÍ PROSTŘEDKY
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SHUTTLE K6140EE00
černá matná  K6140BB00 

Jistící a slaňovací pomůcka s drážkou pro maximální tření při jištění/slaňování
s tenkými lany.  Malé očko na karabinu nebo smyčku pro uvolnění jistítka
při zatížení, zejména při jištění druholezce na vícedelkových cestách.

• designován pro dvojitá, poloviční i jednoduchá lana
• malé rozměry a nízká hmotnost, pouze 65 g
• zářezy tvaru V pro zvýšení tření při jištění a slaňování
• automatické blokování při jištění druholezce
• systém pro spouštění druholezce
• možnost současného jištění dvou druholezců

Hmotnost: 65 g
Průměr lana: 

7,8 – 10,5 mm
9 – 10,5 mm

Materiál: Dural
EN 15151-2

BUDDY K6132EE
černá matná  K6132BB  

Buddy je lehký a kompaktní jistící/slaňovací kýbl.
Díky jednoduchému tvaru, snadnému podávání
lana a vysokému brzdnému účinku zvládnou ob-
sluhu i začínající lezci.

Designováno pro lana průměru
7,8 – 11 mm
mix barev • 54 g

EN 15151-2

Buddy jako lehký a kompaktní jistící/slaňovací
kýbl společně s HMS karabinou BORA GP tvoří
perfektní celek pro jištění a slaňování na skalách,
umělých stěnách a na horách. Prostě kdekoliv.

Designováno pro lana průměru
7,8 – 11 mm
Hmotnost: 119 g

BUDDY SET M0200XX00  
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SLAŇOVACÍ OSMA L K6031EE
černá matná K6031BB  

Osma klasického ověřeného tvaru.
Ideálně funguje s lany menších průměrů. 
25 kN • mix barev • 104 g
Pro lana: 7,5 -11 mm
EN 15151-2

Osma klasického ověřeného tvaru
pro tlustší lana. 
30 kN • mix barev • 125 g
Pro lana: 8,5 -13 mm
EN 15151-2

• velký rozsah použití průměrů lan 
• velká škála barevného provedení 
• pohodlné slaňování 
• efektivně rozptyluje teplo

SLAŇOVACÍ OSMA M K6021EE
černá matná  K6021BB  

STOUPACÍ BLOKANTY

Kompaktní a lehký hrudní blokant pro bezpečný a pohodlný výstup
po laně, záchranu a speciální lanové techniky.
• horní oko pro připojení pomocného popruhu, který fixuje blokant v ideální

poloze
• ozubený segment je vyrobený z nerez oceli, má vysokou korozní odol-

nost a blokuje i na namrzlých nebo špinavých lanech.
• pojistka tvarovaná tak, aby byla obsluha blokantu co nejjednodušší
• plastový zobáček na pojistce pro krátký sestup.
• spodní připojovací oko je tvarované tak, aby blokant ležel naplocho

na těle uživatele

Hmotnost: 125 g
Materiál:
tělo – dural, blokant – nerezová ocel, rukojeť – plast
EN 12841:  statické lano Ø 10–13 mm 
EN 567:  lano Ø 8–13 mm
XCE 1019 • EN 567 • EN 12841 typ B

CAM CLEAN RK805BX00



STOUPACÍ BLOKANTY
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LIFT LEFT  RK804BX0L
RIGHT  RK804BX0R 

Ruční blokant pro bezpečný a pohodlný výstup po laně. Prostorná rukojeť
a velké připojovací oko, do kterého se vejdou dvě standardní karabiny,
uspokojí všechny od bigwall lezců přes výškaře po speciální jednotky.
• ozubený segment je vyrobený z nerez oceli, má vysokou korozní odol-

nost a blokuje i na namrzlých nebo špinavých lanech
• vrchní připojovací oko pro pojistnou karabinu
• pojistka s plastovým zobáčkem pro krátký sestup
• ergonomický tvar blokantu pro pohodlný úchop druhou rukou
• velké připojovací oko pojme dvě standardní karabiny. Je dostatečně

velké, aby jím prošla pojistka zámku.
• ergonomicky tvarovaná rukojeť z odolného vstřikovaného plastu je dost

prostorná i pro ruku v rukavicích
• dostupný ve dvou verzích – pro pravou a levou ruku

Hmotnost: 190 g
Materiál:
tělo – dural, blokant – nerezová ocel, rukojeť – plast
EN 12841 statické lano Ø 10-13 mm
EN 567  lano Ø 8-13 mm
XCE1019 EN 567 EN 12841 typ B

SLAŇOVACÍ BRZDA

DOUBLE STOP PLUS K031DSD00

Slaňovací brzda opatřená antipanickým systémem.
• robustní a odolné tělo z nerez oceli
• nový přítlačný klín testovaný na vyšší zatížení zaručuje lepší brzdný efekt
v krajních polohách
• delší rukojeť je citlivější a umožňuje plynulou regulaci prokluzu lana
• pogumovaná rukojeť je příjemná pro držení a nesklouzává při slaňování
• ergonomický tvar umožňuje pohodlné uchopení jednou rukou
• všechny díly, které přicházejí do styku s lanem jsou vyrobeny z nerezové

oceli pro minimalizaci opotřebení
• integrovaný indikátor opotřebení
• při slaňování nedochází ke kroucení lana
• minimální pevnost 22 kN
• zvýšené maximální pracovní zatížení na 200 kg
• snížený prokluz lana do zatížení 600 daN

průměr lana: 9-12 mm
9 mm – max. pracovní zatížení 130 kg
10 – 12 mm – max. pracovní zatížení 200 kg
Hmotnost: 421 g

XCE 0123 • EN 12841 typ C 
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KLADKA MALÁ RK800EE00
černá verze  RK800BB00

KLADKA VELKÁ RK801EE00
černá verze  RK801BB00 

KLADKA TWIN RK802EE00
černá verze  RK802BB00

Velká dvojitá kladka pro textilní lana, pro ty, kteří potřebují vysokou účin-
nost zdvihání, odolnost a životnost a zároveň ocení stále lehkou kladku.
• odolná, lehká a zároveň vysoce účinná dvojitá kladka pro pravidelné použití
• zajišťuje maximální efektivitu při vytahování břemen
• zapouzdřené kuličkové ložisko a velký průměr rolny poskytují vysokou

94% účinnost celé kladky
• zkonstruovaná a optimalizovaná pro použití s Prusíkovým uzlem nebo

mechanickým blokantem
• horní oko schopné pojmout až tři karabiny
• tvarované bočnice poskytují ochranu lana před kontaktem s okolím
• zalisované a zapouzdřené ložisko zaručuje dlouhou životnost
• díry v bočnicích umožňují čištění okolí ložiska
• značení unikátním výrobním číslem

Velká jednoduchá kladka pro textilní lana, pro ty, kteří potřebují vysokou
účinnost zdvihání, odolnost a životnost a zároveň ocení ušetřené gramy.
• odolná, lehká a zároveň vysoce účinná kladka pro pravidelné použití,

zvedací a záchranné systémy
• zapouzdřené kuličkové ložisko a velký průměr rolny poskytují vysokou

94% účinnost celé kladky
• zkonstruovaná a optimalizovaná pro použití s Prusíkovým uzlem nebo

mechanickým blokantem
• horní oko schopné pojmout až tři karabiny
• tvarované bočnice poskytují ochranu lana před kontaktem s okolím
• zalisované a zapouzdřené ložisko zaručuje dlouhou životnost
• díry v bočnicích umožňují čištění okolí ložiska
• značení unikátním výrobním číslem

Malá kladka pro ty, kdo příležitostně budují jednoduché kladkostroje
a manipulují s břemeny. Nezbytná součást výbavy při ledovcových túrách,
zejména pro případ záchrany z trhliny.
• jednoduchá lehká kladka pro vytahování a záchranu
• bronzové kluzné ložisko poskytuje zvýšenou účinnost až 81%
• značení unikátním výrobním číslem
• možnost použít také s Prusíkovým uzlem
Pevnost: 22 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana

XCE 1019 • EN 12278

Materiál:  rolna: dural,
bočnice: dural, osa: nerez ocel,
třecí ložisko: bronz
Hmotnost: 92 g
Unikátní výrobní číslo

Pevnost: 32 kN
Pracovní zatížení: 2x3 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana

Materiál:   rolna: dural,
bočnice: dural, osa: nerez ocel, 
kuličkové ložisko: ocel
Hmotnost: 257 g
Unikátní výrobní číslo
XCE 1019 • EN 12278

Pevnost: 36 kN
Pracovní zatížení: 4x3 kN
Spodní uchycovací bod: 12 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana

Materiál:  rolna – dural, 
bočnice – dural, osa: nerez ocel,
kuličkové ložisko: ocel
Hmotnost: 421 g
Unikátní výrobní číslo
XCE 1019 • EN 12278



KLADKY

TANDEMOVÁ KLADKA RK803BB00
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Dvojitá kladka určená pro Tyrolské traverzy a lanovky „zip-lines” .
• každá nerezová rolna je uložena na páru zapouzdřených kuličkových

ložisek
• bočnice kladky jsou vyrobeny z tvrdého duralu, vystupují před rolny

a chrání je tak před nárazy a poškozením
• velké připojovací oko pojme až 3 karabiny najednou
• druhý připojovací bod určený pro připojení záložní karabiny nebo pro

sestavování kladkostrojů

Pevnost: 25 kN
max. Ø lana: textilní lano 13 mm,
ocelové lano 12 mm
Materiál:
rolna – nerez ocel, bočnice – dural
osa – nerez ocel, kuličkové ložisko – ocel
Hmotnost: 290 g
Unikátní sériové číslo
XCE 1019 • EN 12278

SKOBA V SKOBA A5 SKOBA A3 

RK710XX08 – L8
RK710XX10 – L10
RK710XX12 – L12

Tvrzená ocelová V skoba pro
širší spáry a trhliny.
• pro širší spáry nestejných roz-

měrů
• ideální pro lezení v horách,

technické lezení, nebo tvorbu
prvovýstupů

Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel
Šířka: 8–13 mm
Délka: 8, 10, 12 cm  
Hmotnost: 84 g (L8) 
XCE 1019 • EN 569

RK709XX05 – L5
RK709XX07 – L7
RK709XX09 – L9

Tvrzená ocelová skoba pro
spáry a trhliny střední velikosti 
• pro spáry do 5 mm
• ideální pro lezení v horách,

technické lezení, skalní lezení,
prvovýstupy.

Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel
Šířka: 5 mm
Délka: 5, 7, 9 cm  
Hmotnost: 103 g (L7) 
XCE 1019 • EN 569

RK708XX03 – L3
RK708XX05 – L5
RK708XX07 – L7

Tvrzená ocelová skoba pro úzké
spáry a trhliny.
• pro úzké spáry do 3 mm 
• určená pro lezení v horách,

technické lezení, skalní lezení,
prvovýstupy...

Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel
Šířka: 3 mm
Délka: 3, 5, 7 cm  
Hmotnost: 54 g (L5) 
XCE 1019 • EN 569

SKOBY A HÁČKY
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Tradiční kladivo pro klasické lezení, vícedélkové lezení, prvovýstupy
a práci ve výškách.
• otvor na hlavě kladiva slouží jako dodatečný přípojný bod a usnadňuje

vytahování skob a copperheadů
• zúžená špice pro snazší dotloukání vklíněnců a copperheadů
• gumová rukojeť tlumí vibrace
• otvor v rukojeti je vhodný pro připojení reep šňůry

Hmotnost: 590 g
Materiál: hlavice a trubka Cr-Mo ocel, rukojeť pryž 
Délka: 29,5 cm

KLADIVO RK750XX00 

ULTIMA RK706XX00

Speciální skoba, pomocí které lze přelézt nelezitelné. 
• pro tenké trhliny do šíře 2,5 mm 
• lze použít do svislé i vodorovné spáry 
• ocelové lanko je odolné vůči korozi
• nezbytný nástroj pro technické lezení nebo prvovýstupy

Pevnost: 5 kN
Materiál: čepel Cr-Mo ocel, lanko nerez ocel, spoj lanka měď
Hmotnost: 21 g

Háček pro velké hrany a lišty.
• důležitý nástroj pro technické lezení
• pomocník při tvorbě prvovýstupů

Materiál: Cr-Mo ocel, polyamid
Délka: 13 cm
Hmotnost: 46 g

Háček pro křehké hrany a do vrtaných otvorů.
• důležitý nástroj pro technické lezení
• pomocník při tvorbě prvovýstupů

Materiál: Cr-Mo ocel, polyamid
Délka: 13 cm
Hmotnost: 43 g

SENTINEL RK711XX00

CAPTAIN RK705XX00 



PLAKETA Z NEREZOVÉ OCELI / S DŘÍKEM

10 mm  RK702XX10
12 mm  RK702XX12

10 mm s dříkem  RK715XX10
12 mm s dříkem RK715XX12

KOTVÍCÍ POMŮCKY

96

Nerezové plakety s dříkem pro vytvoření permanentního
kotevního bodu.
• doporučeno pro venkovní, vlhké prostředí, nedoporučuje se

pro agresivní prostředí (např. mořská voda, chlorovaná voda
v bazénu, chemicky znečištěné prostředí apod.).

Tloušťka plakety: 3 mm , 4 mm
Délka dříku: 84 mm
Hloubka díry: 75 mm
Pevnost: 25 kN
Hmotnost:
Plaketa 62 g
10 mm s dříkem 100 g
12 mm s dříkem 125 g

EN 795  • EN 959

PLAKETA POZINK / S DŘÍKEM

10 mm  RK704XX10
12 mm  RK704XX12

10 mm s dříkem  RK716XX10
12 mm s dříkem  RK716XX12

Pozinkované plakety s dříkem pro vytvoření permanentního
kotevního bodu.
• doporučeno pro vnitřní a suché prostředí

Tloušťka plakety: 3 mm , 4 mm
Délka dříku: 84 mm
Hloubka díry: 75 mm
Pevnost: 25 kN
Hmotnost:
Plaketa 62 g
10 mm s dříkem 100 g
12 mm s dříkem 125 g

EN 795  • EN 959

BORHÁK RK703XX10

Borhák z nerez oceli pro vytvoření pevného kotvícího bodu. 
Tvar dříku umožňuje dokonalé promísení lepidla v díře.
• doporučené lepidlo: UPM 44 nebo FIS 360V nebo capsule RM10

Průměr dříku: 10 mm
Průměr díry pro dřík: 12 mm
Délka dříku: 80 mm.
Hmotnost: 120 g
Pevnost: XCG 30 kN XMA 25 kN
EN 959 • EN 795 typ A
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KOTVÍCÍ POMŮCKY

KOTVÍCÍ DESKA 1/3 RK713BB00

KOTVÍCÍ DESKA 3/5 RK6371BB
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Pomůcka pro vícebodové kotvení.
• umožňuje optimální rozložení sil v kotvícím bodě při různých směrech

zatížení
• nabízí velké množství přípojných bodů
• napomáhá přehlednému uspořádání karabin v náročnějších pracovních

podmínkách 
• všechna připojovací oka jsou tak velká, aby jimi pohodlně prošla i po-

jistka běžných karabin
• díky zakulaceným hranám umožňuje navázat lano nebo smyčku přímo

do kteréhokoliv oka
• deska je navržena tak, aby byl vytvořený jistící řetězec co nejkratší

Hmotnost: 145 g
Materiál: dural
Pevnost: 50 kN
Tloušťka: 8 mm
XCE 1019

Pomůcka pro vícebodové kotvení.
• napomáhá přehlednému uspořádání karabin v náročnějších kotvících

podmínkách 
• umožňuje optimální rozložení sil v kotvícím bodě při různých směrech

zatížení
• díky zakulaceným hranám umožňuje navázat lano nebo smyčku

přímo do kteréhokoliv oka
• velké centrální oko pojme najednou i 3 karabiny
• všechna připojovací oka jsou tak velká, aby jimi pohodlně prošla i po-

jistka běžných karabin

Hmotnost: 65 g
Materiál: dural
Pevnost: 36 kN
Tloušťka: 6 mm
XCE 1019

SLAŇOVACÍ STANOVIŠTĚ 12 MM RK500XX00

Slaňovací stanoviště pro lezecké stěny nebo skály. 
Obsahuje: 2 plakety 12 mm,
2 řetězy a 1 kruh
Minimální pevnost řetězu: 25 kN
Délka řetězu: 17,5 cm
Vnitřní průměr kruhu: 5 cm
Materiál: pozinkovaná ocel
Hmotnost: 580 g
XCE 1019 • EN 959 • EN 795 typ B



98 Carlos „Citro“ Logroño, Španělsko • Foto: Javi Pec



Carlos „Citro“ Logroño, Kuba • Foto: David Munilla
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KOTVÍCÍ POMŮCKY

TWISTER K00300G00
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Otočný spojovací prostředek
Umístěný mezi dvěma prvky jistícího řetězce zabraňuje kroucení lana či
otáčení břemene.

Pracovní zatížení: 4 kN
Pevnost: 22 kN
Hmotnost: 91 g 
Barva: antracit/žlutá
unikátní produktové číslo
XCE 0321 • EN 354

REDBLOCK K0006RP00

Unikátní zařízení, které prodlužuje životnost lana při lezení top-rope.
Ideální nástroj pro lanová centra, dobrodružné parky a horolezecké stěny.

Max. průměr lana: 12 mm
Barva: červená
Hmotnost: 375 g • 13,23 oz
Materiál:
boční deska – lehká slitina
kladka – nerezová ocel
Pevnost: 26 kN
unikátní produktové číslo
XCE 1019



100 Via ferrata Däumling C, Nassfeld, Rakousko • Foto: Pavel Nesvadba
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SMYČKY
VIA FERRATA SETY
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SMYČKY

SMYČKY 16 MM C2075
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Lehké a pevné nylonové smyčky pro různorodé použití. 
• lehká, pevná a extrémně odolná
• šitá smyčka – mnohem pevnější oproti běžnému spojení uzlem
• lze ji využít k prodloužení jistícího bodu, k jištění za hroty a hodiny

a v mnoha dalších nečekaných situacích 
• pro lepší orientaci barevně odlišeny jednotlivé délky 30 – 150 cm

Šířka: 16 mm
Materiál: polyamid 
Barva: žlutá, modrá, červená a černá
Pevnost: 22 kN 
Délka: 30, 60, 80, 120 a 150 cm
Hmotnost: 48 g (60 cm)
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

Ideální a nedílný partner všech horolezců a alpinistů, 
kteří počítají každý gram.
• lehká, tenká a přitom velmi pevná
• lze ji využít k prodloužení jistícího bodu, k jištění za hroty a hodiny

a v mnoha dalších nečekaných situacích
• vhodná pro rychlé výstupy v lehkém stylu

Šířka: 8 mm
Materiál: dyneema 
Barva: červená a žlutá
Pevnost: 22 kN 
Délka: 60 a 120 cm
Hmotnost: 22 g (60 cm)
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

SMYČKY DYNEEMA 11 MM C2001

SMYČKY DYNEEMA 8 MM  C2004

Lehká, tenká a přitom stále velmi pevná smyčka pro vícedélkové lezení.
• lze ji využít k prodloužení jistícího bodu, k jištění za hroty a hodiny

a v mnoha dalších nečekaných situacích
• vhodná pro rychlé výstupy v lehkém stylu 
• pro lepší orientaci v materiálu jsou jednotlivé délky barevně odlišeny 

Šířka: 11 mm
Materiál: dyneema 
Barva: žlutá, modrá, červená a černá
Pevnost: 22 kN 
Délka: 60, 80, 120 a 150 cm
Hmotnost: 27 g (60 cm)
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA



SMYČKY

104

Smyčka pro vytvoření expreskového setu s variabilní šířkou pro snadnou
uchopitelnost.
• ideální pro vytvoření expresek pro sportovní lezení a nacvičování těžkých cest
• k dostání ve dvou barvách

Šířka: 16/25 mm
Materiál: polyamid
Pevnost: 22 kN
Délka: 12, 17 cm
Barva: žlutá, modrá
Hmotnost: 12, 18 g
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

Smyčka pro vytvoření vlastního expreskového setu.
• lehká, pevná a odolná
• sportovní lezec využije kratší délky 11 a 13 cm
• dlouhé expresky lze využít hlavně v místech, kde je potřeba prodloužit

jištění, aby netáhlo (nedřelo) lano

Šířka: 16 mm
Materiál: polyamid
Pevnost: 22 kN
Délka: 11, 13, 16, 20 a 30 cm
Hmotnost: 12 g (11 cm)
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

Smyčka pro vytvoření vlastního expreskového setu určená pro situace,
kde jsou hmotnost a pevnost na prvním místě.
• lehká, úzká a zároveň velmi pevná
• ideální poměr váha – pevnost

Šířka: 11 mm
Materiál: dyneema
Pevnost: 22 kN
Délka: 11, 13, 16, 20, 30 cm
Hmotnost: 8 g (11 cm)
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

Univerzální a ultralehký žebříček z dyneemy 13 mm.
• určeno pro technické lezení a práci ve výškách
• pevnost všech ok ve všech směrech zatížení 22 kN
• možnost použít také jako kotevní prostředek
• vyztužené vrchní oko pro delší životnost

Délka: 140 cm
Hmotnost: 140 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 354

EXPRESKOVÉ SMYČKY 16 MM C2085

EXPRESKOVÉ SMYČKY 16/25 MM 12 cm  C2087
17 cm  C2087X017

EXPRESKOVÉ SMYČKY DYNEEMA 11 MM C2000

JACOB DYNEEMA C2151BY00
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105

Stoupací popruh pro ruční 
blokant při výstupu na laně. 
• velké oko pro snadné povolení

popruhu 
• malé oko pro připojení karabiny

s blokantem
• vyztužený pedál pro nohu
• FOOTER II COMPLETE dodáván

včetně maillony pro připojení
k blokantu

Min. délka: 40 cm
Max. délka: 140 cm
Hmotnost: 
90 g •  125 g (complete)
Max. zatížení: 150 kg

FOOTER II W1024BX
complete  W1025BX

C2419X
černá  C2419B SAFETY CHAIN

REGULATOR C2152BR00

JACOB C2150BY

Šestistupňový ultralehký lezecký žebřík.
Příčky vystužené plastem perfektně drží tvar 
i při zatížení.
Nosnost 500 kg.
Nosnost přidržovacího poutka 100 kg.
Hmotnost: 210 g

Lehký stoupací popruh pro ruční
blokant při výstupu na laně.
• vyroben z 6 mm pomocné šňůry,

což je výhoda při záchraně
z lanového přístupu

• spona XP umožňuje nastavení
délky popruhu i pod zatížením

• zašitý popruh ve sponě usnadňuje
nastavení délky 

• velký otvor ve sponě XP
pro umístění jakéhokoliv karabiny

• stoupací oko vyztužené gumou
pro správné umístění nohy
v pedálu

Min. délka: 30 cm
Max. délka: 170 cm
Hmotnost: 90 g
Max. zatížení: 180 kg
Materiál: PAD, dural

Nastavitelný popruh pro technické
lezení a prvovýstupy.
• rychle a opakovaně lze měnit

délku popruhu 
• snadné povolování spony
• tento výrobek není odsedávací

smyčka
Nepoužívejte regulator pro sebejiš-
tění! Nepoužívejte regulator jako
odsedávací smyčku!

Hmotnost: 90 g
Materiál: 
popruh PAD, spona ocel
Pevnost: 1,5 kN (150 kg)
Šířka: 20 mm
Délka: 18 – 136 cm

Nejbezpečnější klasický daisy chain na trhu pro
technické lezení.
• 16 mm polyamidový popruh poskytuje delší život-

nost
• inovovaný, nastavitelný, patentovaný daisy chain

pro nejvyšší bezpečnost při technickém lezení
• dvojité přetočení smyčky do karabiny a oko pro

připojení k úvazku s přetočením pro zvýšení bez-
pečnosti

• může být zkrácen do kteréhokoliv oka bez použití
dodatečné karabiny nebo vycvaknutí z prvního
oka

Délka: 120 (9 ok) a 140 cm (11 ok)
Pevnost: smyčka 22 kN, jednotlivé oko 3,5 kN
Šířka: 16 mm
Hmotnost: 102 g
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

FOOTER XP W1051



SMYČKY

PHARIO
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PLOCHÝ POPRUH C0035AO12

Nová generace páracího tlumiče
pádové energie pro zajištěné cesty,
lanová centra a lanové parky s dla-
ňovými Keylock karabinami.
• v souladu s novou normou

EN958:2017
• určen pro všechny uživatele, děti

i dospělé o hmotnosti 40 – 120 kg
• nový indikátor pádu vám na první

pohled řekne, zda byl tlumič již ak-
tivován a je tak potřeba jej vymě-
nit

• ergonomicky tvarované karabiny
Keylock, typ „K” dle EN 12275

• navázání na úvazek pomocí
smyčky s překrutem

• tlumič pádu krytý obalem z odol-
ného materiálu

• maximální brzdná délka tlumiče
190 cm (Phario 360 215 cm)

• centrální oko pro odsednutí nebo
k fixnímu jištění (pevnost 12 kN)

• barevně odlišené elastické po-
pruhy s pružnou délkou 50 –
90 cm pro lepší manipulaci s tlu-
mičem

• šíře popruhu 16 mm
• vyrobeno z nízkoprůtažného PAD
• max. délka 120 m
• hmotnost: 37,7 g/m
• pevnost: 15 kN

EN 565

VIA FERRATA SETY

Doporučené použití
• zajištěné cesty via ferrata
• lanová centra a outdoorové parky

XCE 1019 • EN 958

DUTÝ POPRUH černá C0037BB12
červená  C0037RR12

• vyrobeno z nízkoprůtažného PAD
• šíře popruhu: 20 mm
• max. délka 120 m
• hmotnost: 38,2 g/m (černá), 39,4 g/m (červená)
• pevnost: 16 kN (černá), 17 kN (červená)

EN 565
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VIA FERRATA SETY

PHARIO SLIDE C2314XX00

PHARIO 360° C2316XX00

PHARIO PALM C2315XX00

107

PHARIO C2313XX00

Nová generace tlumiče pádu s elastickými rameny
a obrtlíkem.
• nerezový obrtlík eliminuje neustálé kroucení a přetá-

čení pružných ramen
• uživatel může nyní využít prostor kolem sebe na 360°
• elastická ramena o celkové délce 50 cm. Při maximál-

ním prodloužení je délka 85cm.
• odolnost ramen je testována na cyklickém zařízení.

Proces natáhnutí a smrštění se provádí minimálně
50.000 krát.

• maximální délka aktivovaného tlumiče pádu je 215cm.

Hmotnost: 595 g (včetně karabin a obrtlíku)
XCE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ • XUIAA

Párací tlumič pádové energie pro zajištěné cesty, lanová
centra a lanové parky s dlaňovými Keylock karabinami.
• barevně  odlišené  elastické  popruhy s pružnou délkou

50-90 cm pro lepší manipulaci s tlumičem
• ergonomicky tvarované karabiny Keylock, typ „K” dle

EN 12275

Hmotnost: 540 g (včetně karabin)
XCE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ • XUIAA

Párací tlumič pádové energie pro zajištěné cesty s key
lock karabinami, typ „K” dle EN 12275.

Hmotnost: 470 g (včetně karabin)
XCE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ • XUIAA

Párací tlumič pádové energie pro zajištěné cesty, lanová
centra a outdoorové parky.
• ideální pro ty, kteří chtějí použít set se svými karabi-

nami
• určeno pouze pro karabiny typu K dle EN 12275

Hmotnost: 290 g
XCE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ • XUIAA



108 Briancon, Francie • Foto: Pavel Nesvadba
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SLACKLINE 15 M C0064BY15

Ideální set pro začátečníky, školy, lezecké stěny nebo pro
speciální tréninkové účely.
• dvoubarevný popruh o pevnosti 3t a šíře 25 mm vás pře-

kvapí svou lehkostí a výbornými vlastnostmi 
• rychlá instalace setu díky ráčně
• ukotvení kolem pevného bodu je řešeno pomocí Rock&Lock

spon
• set je řešen co nejjednodušeji, aby i úplný začátečník neměl

problém s jeho instalací 
Šíře popruhu: 25 mm 
Materiál: nízko průtažný PES
Pevnost popruhu: 30 kN
Slackline Set 15 m obsahuje: 
• dvě šité kotvící smyčky se zakomponovanými oky 
• 15 m slackline popruhu s ušitým okem 
• 1 ráčnu
• přepravní tašku

Ideální set pro pokročilé lajnery
• dvoubarevný popruh o pevnosti 3t a šíře 25 mm vás pře-

kvapí svou lehkostí a výbornými vlastnostmi 
• napínání pomocí multi-pull systému 
Šíře popruhu: 25 mm
Materiál: nízko průtažný PES
Pevnost: 30 kN
Slackline Set 25 m obsahuje:
• 25 m popruhu s ušitým okem
• 2 kotvící smyčky
• 1 pomocná smyčka na multi-pull systém 
• 1 šekl
• 1 oválná ocelová karabina
• 1 lock pin
• 2 O – kroužky 
• přepravní tašku

Popruh ideální na všechny druhy slackline 
(longline, highline, wasserline…)
Materiál: PES 
Pevnost: 30 kN 
Váha: 59g/m
Průtažnost: 8% 
Šíře: 25 mm
Max délka: 150 m

SLACKLINE 25 M C0064BY25

SLACKLINE POPRUH C0065BY15



HUECO C0077BX00

BOULDERING

FONT C0075BX00

MAGIC C0076BX00
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Velmi lehká jednodílná bouldermatka - sit startka
• vhodná jak pro venkovní bouldery tak i na vnitřní lezecké stěny

a bouldrovky
• tkanina odolná proti vodě a oděru s kvalitním potiskem
• na spodní straně nanesena slabá vrstva protiskluzové gumy

(bouldermatka neklouže po trávě, ze svahu atd.) 
• vnitřní konstrukce tvořená dvěma vrstvami vysoce kvalitních pěn

(vrchní vrstva z pěny s uzavřenými buňkami, spodní vrstva z pěny
s otevřenými buňkami) 

• ideální do sady s dvojdílnou bouldermatkou MAGIC a trojdílnou
bouldermatkou HUECO 

Hmotnost: 1,2 kg
Velikost: 90 x 50 x 5 cm
Materiál: 
25% polyetylenová pěna, 75% polyuretanová pěna, 
nylon + gumová protiskluzová úprava

Dvoudílná bouldermatka s dvouvrstvou konstrukcí
• vhodná jak pro venkovní bouldery tak i na vnitřní lezecké stěny

a bouldrovky
• na spodní straně nanesena slabá vrstva protiskluzové gumy

(bouldermatka neklouže po trávě, ze svahu atd.) 
• vyrobena z tkaniny odolné proti vodě a oděru s kvalitním poti-

skem
• vnitřní konstrukce tvořená dvěma vrstvami vysoce kvalitních pěn

(vrchní vrstva z pěny s uzavřenými buňkami, spodní vrstva z pěny
s otevřenými buňkami) 

• pohodlné nošení zajišťují polstrované nastavitelné zádové po-
pruhy s duralovými sponami 

• další duralové spony umožňují rychlé a jednoduché složení 
• ideální do sady se sit startkou FONT a trojdílnou bouldermatkou

HUECO
Hmotnost: 5,1 kg
Velikost: 116 x 95 x 10 cm
Materiál: 25% polyetylenová pěna, 
75% polyuretanová pěna, 
nylon + gumová protiskluzová úprava

Trojdílná bouldermatka s dvouvrstvou konstrukcí.
• vhodná jak pro venkovní bouldering tak i na vnitřní bouldrovky

a stěny 
• tkanina odolná proti vodě a oděru s kvalitním potiskem
• na spodní straně nanesena slabá vrstva protiskluzové gumy

(bouldermatka neklouže po trávě, ze svahu atd.) 
• vnitřní konstrukce tvořená dvěma vrstvami vysoce kvalitních pěn

(vrchní vrstva z pěny s uzavřenými buňkami, spodní vrstva z pěny
s otevřenými buňkami) 

• pohodlné nošení zajišťují polstrované nastavitelné zádové po-
pruhy s duralovými sponami 

• další duralové spony umožňují rychlé a jednoduché složení 
• ideální do sady se sit startkou FONT a dvojdílnou bouldermatkou

MAGIC
Hmotnost: 6,7 kg
Velikost: 150 x 100 x 10 cm
Materiál: 25% polyetylenová pěna, 
75% polyuretanová pěna, nylon + gumová protiskluzová úprava
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BOULDERING

BOULDER BAG C3066BY00

113

• největší pytlík na magnézium
z naší výroby

• ideální na bouldrovku nebo
na stěnu

• nastavitelný popruh
• 2 držáky na kartáče a 1 velká

kapsa na drobnosti
• hmotnost: 205 g

Speciální páska pro zpevnění vašich kloubů
• velmi pevná
• vynikajicí lepicí schopnost
• nealergizujicí (klinicky testováno)
• nezanechává zbytky lepidla na pokožce
• vhodná i pro delší použití
Rozměr: 12,5 mm x 10 m,
38 mm x 10 m
Barva: bílá, žlutá

SUPER TAPE C0034W125 – bílá 12,5 mm
C0034Y380 – žlutá 38 mm

Martin Stráník, 10Boy contest, Ostrava, Česká republika • Foto: Petr Piechowicz

PYTLÍKY NA MAGNÉZIUM

PYTLÍK NA MAGNÉZIUM MOUNTAINS

C3004CC00  - korálová
C3004AA00 - modrá 
C3004YY00 - žlutá
C3004RR00 - červená  
C3004TT00 - šedá

• příjemná svrchní láka, vniřní fle-
ece pro lepší cirkulaci magnézia

• zavírací systém zamezuje úniku
magnézia

• držák na kartáček a malá očka
na připevnění opasku nebo po-
mocné šňůry kolem pasu

Barvy: korálová, modrá, žlutá, 
červená, šedá



PYTLÍK NA MAGNÉZIUM LARGE

PYTLÍKY NA MAGNÉZIUM

114

Nastavitelný pásek
s rychloupínací přezkou

C3003RR04 – korálová
C3003AA04 – modrá
C3003YY04 – žlutá
C3003SS04 – šedá
C3003TT04 – tmavě šedá
C0002BBX4 – černá

• vyrobeny z potištěného poly-
esteru a polyamidu.

• vnitřní fleecový materiál zaru-
čuje neustálou cirkulaci mag-
nézia a tím jeho maximální
využití

• pohotový uzavírací systém
a zpevněný okraj umožňují po-
hodlnou manipulaci s pytlíkem

Barvy: korálová, modrá, žlutá,
šedá, tmavě šedá, černá

C309

PÁSEK NA PYTLÍK 
NA MAGNÉZIUM

C3002XX00 – žlutá
C3002AA00 – modrá
C3002SS00 – šedá

Velký pytlík na magnézium s ergo-
nomickým tvarem a jedinečným
designem.
• ergonomický tvar a dostatečný

objem zaručuje dokonalý trans-
port magnézia

• jemný manšestrový materiál pří-
jemný na dotek, vnitřní materiál
fleece

• pytlík je zcela uzavíratelný
• širší popruh na uchycení kartáčku

pro pohodlnější čištění chytů
• dvojité poutka na uchycení opa-

sku okolo pasu
Velikost: UNI
Barva: bílá s černým potiskem,
žlutá, modrá, šedá lemovka

PYTLÍK NA MAGNÉZIUM COMIC
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MAGNÉZIUM

115

Magnum je speciální magnézium pro všechny lezecké aktivity jako jsou sportovní lezení na umělých stěnách, skalky,
bouldering. Dobře absorbuje pot a vlhkost. Vytváří skvělé tření mezi prsty a chyty.

300 g
Pro maximální absorbci
potu a tření.

100 g
Pro maximální absorbci
potu a tření. Toto balení
umožňuje doplňování.

56 g 

150 ml
Pro maximální absorpci
potu a tření. Nižší praš-
nost, méně potu a lepší při-
lnavost.

10 ml
Pro maximální absorpci
potu a tření. Nižší praš-
nost, méně potu a lepší při-
lnavost.

35 g
Nižší prašnost, méně potu 
a lepší přilnavost.

2 x 35 g
Nižší prašnost, méně
potu a lepší přilnavost.

35 g
Nižší prašnost, méně potu
a lepší přilnavost. Toto ba-
lení umožňuje doplňování.

MAGNUM KOULE M3001WO35

MAGNUM KOULE
DVOJČE M3001XO70T 

MAGNUM KOULE
DOPLŇOVACÍ M3001WO35R MAGNUM KOSTKA M3001X056

MAGNUM
DRCENÉ M3001X30P

MAGNUM
DÓZA M3001W10C 

MAGNUM TEKUTÉ
TUBA M3002W150

MAGNUM TEKUTÉ
SÁČEK M3002W010



TAŠKY
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GEAR BAG

EXPEDITION BAG TARP DUFFLE

Transportní vak vyrobený z vodě nepropustného materiálu, je
pevný a omyvatelný. 
Zaručeně ochrání Vaše vybavení před nepříznivými vlivy okolního
prostředí. Ve víku je průhledná kapsa na doklady a dokumenty.
Formát A4.
• určeno pro speleologii a práce ve výškách
• plně omyvatelný
• min. počet švů na výrobku zaručuje vysokou životnost
• nejnamáhavější švy nahrazeny vysokofrekvenčním svařováním
• vyrobeno z vysoce pevnostníhomateriálu
• vysoká oděruvzdornost materiálu zaručena

S9000YY35
GEAR BAG 35 l žlutý
S9000RR35
GEAR BAG 35 l červený
S9000BB35
GEAR BAG 35 l černý
S9000YY50
GEAR BAG 50 l žlutý
S9000RR50
GEAR BAG 50 l červený
S9000BB50
GEAR BAG 50 l černý

Cestovní velkoobjemová taška ve třech velikostech vyrobená
z voděodolného a oděruvzdorného materiálu.
Tašku lze nosit i na zádech.
• odolný obousměrný zip pro vstup do hlavní komory
• kompresní popruhy umožňují zmenšit objem tašky při cestování 
• taška může být nošena i na zádech díky polstrovaným ramenním

popruhům, které jsou nastavitelné a odnímatelné
• kratší popruhy s polstrováním pro pohodlné nošení v ruce
• boční textilní madla pro snadnou manipulaci při transportu
• robustní konstrukce a dvojité švy zaručují vysokou odolnost 

i v extrémních podmínkách
• vnitřní a vnější kapsa ve víku na drobnosti nebo dokumenty
• dvě síťované vnitřní kapsy pro lepší organizaci materiálu 
• vnější poutka na uchycení materiálu

Barva: černá
Materiál: PVC 

Hmotnost:
1820 g  (70 l)
2270 g  (90 l)
2720 g  (120 l)
Rozměry:
59 x 35 x 34 cm  (70 l)
69 x 40 x 33 cm  (90 l) 
85 x 42 x 38 cm  (120 l)

C0046BB70 70 litrů
C0046BB90 90 litrů
C0046B120 120 litrů

70 l, 90 l

120 l
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MOVEMENT BAG C0073BY00

Taška přes rameno pro různé vybavení
nebo dokumenty
• vyrobena z vysoce odolného metriálu

POLYMAR
• omyvatelná
• nastavitelný ramenní popruh
• barvy: šedá, žlutá, červená

Odolná cestovní taška na kolečkách pro vaše lezecká dobrodružství,
obchodní cesty nebo práci ve výškách.
• nastavitelné odolné výsuvné madlo pro komfortní manipulaci s taš-

kou
• jednodílná boční kapsa umožňuje např. sbalit boty zvlášť od oblečení
• vstup do hlavního prostoru je řešen odolným oválným zipem pro lepší

přístupnost; oba jezdce zipu mají očko pro nasazení kódového nebo
klíčového zámku

• odolná textilní madla je možné spojit textilní spojkou pro pohodlné
uchopení a nošení

• boční kapsa na drobnosti nutné při cestování
• odolná kolečka do každého terénu pro jednoduchou mobilitu a ma-

nipulaci
• robustní, voděodolný PVC materiál
• plastové boční vyztužení chrání tašku proti oděru na namáhaných

místech
• pevné plastové výztuhy poskytují stabilitu při postavení tašky do

svislé polohy
• vnitřní kapsa zajišťuje jednoduchou organizaci při balení věcí
Objem: 110 litrů 
Velikost: 77 x 39 x 38 cm
Hmotnost: 4600 g
Max. nosnost: 23 kg
Materiál: PVC

Lanobatoh s vyjímatelnou plachtou
• dimenzovaný na 50, 60, 70 m lano
• rozměr plachty 137 x 137cm
• skrytá kapsička na klíče a doklady
• plachta na lano odepínatelná pomocí zipu
• polstrované ramenní popruhy
• oka na uvázání lana barevně odlišena
• vyrobeno z oděruvzdorného materiálu ripstop
Hmotnost: 620 g
Barva: černá

ROPE BAG C0001BB

MONTY BAG W1023
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LÉKÁRNIČKA C0053RW

LÉKÁRNIČKA VELKÁ C0053RW

KAPSIČKA C0072BB00

(obal bez obsahu)
• ideální pro všechny, kteří chtějí zvolit vlastní obsah

lékárny na cesty, lezení a další outdoorové aktivity
• zip s reflexní páskou zaručuje dobrou viditelnost

a snadný přístup.
• dvě poutka na zavěšení na karabinu;
• větší síťovaná kapsa na zip
• široké poutko se suchým zipem pro upevnění na pás,

sedací úvazek nebo na popruh batohu.
• snadno snímatelná z úvazku jednou rukou
• vysoká trvanlivost materiálu pro použití v nejnáročněj-

ších podmínkách.
• součástí lékárničky je i píšťalka

Rozměr: 13 x 10 x 5 cm
Materiál: polyamid, polyester

(obal bez obsahu)
• ideální pro všechny, kteří chtějí zvolit vlastní obsah

lékárny na cesty, lezení a další outdoorové aktivity
• velké poutko na zavěšení na karabinu
• úložné kapsy v různých velikostech olemované elastic-

kou páskou pro snadnou manipulaci
• větší síťovaná kapsa na zip
• vysoká trvanlivost materiálu pro použití v nejnáročněj-

ších podmínkách
• součástí lékárničky je i píšťalka
• lze oddělit jednotlivé díly a tím použít jen nejnutnější

vybavení dle dané situace
• navrženo ve spolupráci s ČHS

Hmotnost: 189 g
Velikost: 22 x 18 x 5 cm
Materiál: polyamid, polyester

Kapsička na každodenní použití.
• uzavíratelná díky silnému suchému zipu
• lze ji bezpečně připnout k opasku nebo sedáku
• vyrobena z odolné látky proti oděru

Rozměry: 10 x 6 x 11 cm
Hmotnost: 42 g
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RUKAVICE

119

Lehké rukavice s výbornou přilnavostí a snadnou
manipulovatelností vhodné pro jištění nebo slaňo-
vání.
• na dlani je odolná dvojitá vrstva umělé a rozštěpené

hovězí usně třídy A 
• mezi ukazováčkem a palcem je dodatečné zpevnění

oblasti s vysokým opotřebením 
• na hřbetu rukavice je vysoce prodyšný a odolný

nylon proti otěru 
• neoprenová manžeta se zesíleným připojovacím

otvorem
Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

Lehké rukavice s výbornou přilnavostí, bez hor-
ního dílu u ukazováčku, prostředníčku a palce pro
jemnou manipulaci.  
• na dlani je odolná dvojitá vrstva umělé a rozštěpené

hovězí usně třídy A 
• mezi ukazováčkem a palcem je dodatečné zpevnění

oblasti s vysokým opotřebením 
• na hřbetu rukavice je vysoce prodyšný a odolný

nylon proti otěru 
• neoprenová manžeta se zesíleným připojovacím

otvorem
Velikost: 8, 9, 10, 11

EN 388, EN 420

Lehké rukavice s výborným úchopem ideální pro via
ferraty a lanové parky.
• na dlani je odolná dvojitá vrstva umělé a rozštěpené

hovězí usně třídy A 
• mezi ukazováčkem a palcem je dodatečné zpevnění

oblasti s vysokým opotřebením 
• na hřbetu rukavice je vysoce prodyšný a odolný

nylon proti otěru 
• dvě speciální poutka pro snadné a rychlé sundání

rukavic
• neoprenová manžeta se zesíleným připojovacím

otvorem
Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

Vyrobeno z kvalitní kůže. Zesílené v oblasti dlaně.
Uzavřené prsty. Vysoká odolnost proti oděru.
Snadno se nasazují.
Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

Vyrobeno z kvalitní kůže. Zesíleny jsou nejen po celé
dlani ale i na spodní prstové části. Určené pro via
ferraty a bigwallové lezení. Testováno v Yosemitech!
Volné konečky prstů Vám umožní jemnou manipulaci
a ovládání karabin. Snadno se nasazují.
Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

FALCONER FULL C0012YB FALCONER 3/4 C0014YB

FALCONER
TACTICAL C0013YB GRIPPY C0006BH

GRIPPY 3/4 C0006HH



RUKAVICE

CRAGGY C5082

HADINKY C5083
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Spárové rukavice poskytující velice účinnou ochranu
rukou při náročném spárovém lezení.

• zajišťují ochranu rukou proti odření při lezení ve spárách
• neomezují v pohybu zápěstí, nezaškrcují tepny na

zápěstí
• vnitřní strana z pohodlné umělé strečové kůže
• vnější strana z vysoce přilnavé gumy pro maximální tření
• pružné gumičky neřežou mezi prsty, na exponovaném

malíčku je gumička zdvojená pro delší životnost
• otvor pro palec v kůži zajišťuje větší komfort a přilnavost

při lezení
• zapínání na suchý zip
• určeny pro přelézání těch nejtěžších spárových lahůdek

Hmotnost: 52 g (vel.M)
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: umělá kůže, guma, PES, PVC

Ochrana kotníku proti odření při lezení nejen ve spárách

• vyrobeny z pohodlné umělé strečové kůže
• olemované okraje pro větší odolnost
• pružná gumička pro fixaci na noze neomezuje v pohybu
• pružná guma na achilovce neřeže na šlachy
• zapínání na suchý zip

Hmotnost: 38 g
Velikost: UNI
Materiál: umělá kůže, guma, PES, PVC



Dušan „Stoupa“ Janák, Údolní VIIIb, Hláska, Teplické skály, Česká republika • Foto: Petr Piechowicz
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OBLEČENÍ

TRIKO BLUE CRACK pánské C1026AX
dámské C1027AX

TRIKO BAMBOO pánské  C1021YB
dámské  C1022YB

122

Kvalitní bavlněné triko, s dvojitými švy
a zesílenými lemy z polyesteru zaručí,
že toto triko budete rádi nosit dlouho.
Tištěné označení velikosti, pohodlný
střih. Dámský propracovaný střih.

Barva: modrá
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 100% bavlna, lemy PES
Gramáž: 200 g/m2

Triko vyrobené z vláken nejrychleji 
rostoucí rostliny na světě.
• přidaný elastan zajišťuje pružnost 

při lezení na skalách nebo boulderingu
• bambusová vlákna zaručují lepší 

absorpcí vlhkosti a lepší prodyšnost
• BORN TO CLIMB motiv na zádech
• krátké rukávy, pohodlný střih, klasický

kulatý, lemovaný výstřih

Barva: žlutá
Velikost:
pánské - S, M, L, XL
dámské - M, L, XL
Materiál: 95% bambus, 5% elastan
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TRIKO BACKBONE pánské  C1013BB
dámské  C1014BB

123

Bavlněné triko s krátkým rukávem
Klasický kulatý, lemovaný výstřih
Pánský a dámský pohodlný střih
Gramáž: 185 g/m2

Velikosti: S, M, L, XL

POLO TRIKO W9802BY

Polo tričko s úpletem pique, které vy-
padá skvěle s jakýmkoliv oblečením.
Polo má pravidelný límec a rozepí-
nání na tři knoflíky pro pohodlné no-
šení. 
• pánské polo tričko s krátkým

rukávem
• střih regular
• Singing Rock výšivka a potisk

Styl: UNIsex
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 100% bavlna



MIKINA C1018BY

OBLEČENÍ
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Teplá, příjemná a pohodlná 
celorozepínací mikina s velkou
kapucí a dvěma kapsami.
• Prodloužené rukávy a upra-

vený lezecký střih zaručují
maximální komfort při lezení,
dennodenním nošení či práci
ve výškách.

Styl: pánská, dámská
Velikost: S, M, L, XL, XXL 
(XXL – pouze pánská)
Barva: černá a žlutá
Materiál: 90 % bavlna, 
10 % polyester

Teplá, příjemná a pohodlná
mikina s velkou kapucí 
a klokaní kapsou.
Styl: UNIsex
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 90 % bavlna, 
10 % polyester
Barva: černá a žlutá

ROZEPÍNACÍ MIKINA pánská  C1019BY
dámská  C1020BY



PŘ
ÍS

LU
ŠE

N
ST

V
Í

SM
YČ

KY
H

A
RD

W
A

RE
CE

PÍ
N

Y 
A

 M
A

ČK
Y

H
EL

M
Y

KA
RA

BI
N

Y
LA

N
A

Ú
V

A
ZK

Y

ČEPICE

125

KŠILTOVKA SNAP BACK C0074BY00

KŠILTOVKA BASEBALL C0051BH – černá 
C0051HH – hnědá

KŠILTOVKA BASEBALL LIGHT C0070SL00

Kšiltovka
• hranatý kšilt
• vpředu logo „singing rock“
• vzadu „www.singingrock.com“
Barvy: černá, hnědá

„Cool” snapback kšiltovka. 
• rovný kšilt 
• vpředu "singing rock" a velká vyšitá šipka 
• vzadu "climbers for climbers" 
• zadní část z prodyšné síťoviny 
• snadné nastavení velikosti
Barva: žlutá/černá

Lehounká kšiltovka pro ty nejparnější letní dny. 
Velikost: UNI
Barva: antracitová

Lucie Hrozová, Aljaška, USA • Foto: Timothy Thompson



ČEPICE A ŠÁTKY
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ČEPICE

ŠÁTEK

KULICH

Multifunkční šátek 8 v 1 s širokým spektrem použití
• pro dokonalou ochranu proti chladu a větru
• může se použít jako kukla, čepice, maska, šátek, čelenka

apod.
• pět různých designů pro každého uživatele
• vyroben z antibakteriálního, elastického a velmi funkč-

ního mikrovlákna
• drží tvar a je zároveň velmi prodyšný, teplý, příjemný

na dotek a lehký
• možnost prát v pračce na 30 °C, není vhodné sušit v su-

šičce

Hmotnost: 35 g
Velikost: UNI (cca 25 x 46 cm)
Materiál: polyester

C0079BX00 ČERNÁ ARROW 
C0080BX00 LOGOS 
C0081AX00 AZURE 
C0081RX00 REDHOT 

• vyrobeny z elastického a velmi
funkčního mikrovlákna

• drží tvar a jsou zároveň velmi pro-
dyšné, teplé, příjemné na dotek
a lehké

• ideální pod helmu při lezení nebo
na práci

• vhodné také na běhání, lyžování, na
kolo a další outdoorové aktivity

Velikost: S-M (49-53 cm)
L-XL (54-58 cm)
Materiál: 100 % Polyester
C0053RX BEANIE REDHOT
C0053AX BEANIE AZURE
C0053OX BEANIE ORANŽOVÁ
C0054BX BEANIE LOGOS
C0055BX BEANIE BLACK ARROW

Pletené čepice s jedinečným designem a se všitým
fleecem pro chladnější podmínky. 
Velikost: UNI
Materiál: kombinace vlny/acrylic

C0069BG00 NANUK MODRÁ
C0067BS00 ARROW
C0069PB00 NANUK PURPLE
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PRACOVNÍ NŮŽ A0031BS

CULTER A0050HH00

ZÁCHRANÁŘSKÝ NŮŽ A003OY

Spolehlivý nůž pro každodenní práci či záchranářství vybavený 
řezákem bezpečnostních pásů a hrotem na rozbití skla.
• částečně zubatá čepel o délce 80 mm
• rukojeť z nerez oceli a materiálu G10 v červené barvě
• čepel z nerez oceli 420B s výstupkem pro pohodlné zavírání
• otevíratelný a zavíratelný jednou rukou, s bezpečnostní pojistkou
• materiál rukojeti G10 je elektricky nevodivý a mimořádně odolný vůči

mechanickým vlivům a vysokým teplotám (až do 180 °C) 

Barva: červená
Hmotnost: 208 g
Materiál: nerez ocel, materiál G10

Speciální multifunkční záchranářský nůž s prvotřídní nerezovou čepelí.
• délka čepele 80 mm s bezpečnostní protizavírací pojistkou
• ostří se speciálním tvarovým výbrusem a háčkem pro řezání např.: 

lan, popruhů nebo bezpečnostních pásů ve voze
• nůž je osazen řezákem na sklo, kladívkem k rozbití skla a otvíračem

rozvodových skříní
• pružný klip pro upevnění za opasek nebo pracovní postroj

Materiál: čepel a klip z nerezové oceli, střenka plast.
Hmotnost: 196 g

Kapesní nůž s prvotřídní nerezovou čepelí.
• délka čepele 80 mm
• otevíratelný jednou rukou
• bezpečnostní protizavírací pojistka, pružný klip pro upevnění 

za opasek nebo postroj
• otvor ve střence pro pomocnou šňůru

Materiál: čepel a klip z nerezové oceli, střenka plast.
Hmotnost: 83 g



128 Martin Stráník, Tekuté štěstí 8C, Staré skály, Moravský kras, Česká republika • Foto: Petr Piechowicz
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OPASEK DO KALHOT C9091XX

CADDY C0010SO09

OPASEK SPEED černá  C9092BX
různé barvy  C9092XX 

Opasek do kalhot se sponou
SPEED pro rychlé zapnutí.
Velikost: M/L, XL
Šíře popruhu: 44 mm
Barva: černá, různé barvy
Nikdy nepoužívejte opasek 
pro jištění nebo práci ve výškách!

Se sponou Rock&Lock, která 
vyniká jednoduchou manipulací.
Tuto sponu používá SINGING
ROCK téměř u všech svých 
sportovních úvazků.
Velikost: M/L, XL
Šíře popruhu: 20 mm
Barva: mix barev
Nikdy nepoužívejte pro jištění 
nebo práci ve výškách!

• Nosič materiálu, umožňuje plynulé nastavení délky
pomocí spony

• Gumová hadička pro lepší manipulaci s karabinami
• Odepínací a nastavitelný popruh pro fixaci nosiče na

těle (přes hrudník) 
• Pohodlné ergonomicky tvarované polstrování
• Nosnost: 20 kg
• Hmotnost: 115 g 
• Určeno pro praváky i pro leváky
Používejte pouze pro nošení materiálu!



PROMO

PLAKÁTY P0027CX00

SAMOLEPKY SINGING ROCK P0025XX00

130

Lezecké plakáty s námi podporovanými sportovci. Rozměr 690 x 480 mm

Motivy:
1)  FORTALEZA V15 
2)  Never Stop Climbing 
3)  ICE CLIMBING ICELAND 
4)  PITZTAL CAVE 
5)  MARTIN STRANIK 
6)  SLACKLINE 

31

5

2

4 6

Samolepky s logy Singing Rock 
lepící na zadní straně.

UPOZORNĚNÍ: 
U všech propagačních produktů cena a minimální množství na vyžádání
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PAPÍROVÝ STOJAN NA ÚVAZKY D001WWXXS

Papírový stojan vhodný pro všechny
sedací úvazky z produkce SINGING ROCK.
• lehce složitelný
• samostojící nebo k zavěšení na zeď
• vyroben z recyklovatelného papíru
• nejvhodnější pro úvazky velikosti M a L

Samostatně stojící reklamní vlajka. 
Vyrobena z elastického PES. 
Dodávána se stojanem a přepravní taškou. 

Velikost:
P0021BB00 Table: 29 x 60 cm
P0021BB03 Medium: 60 x 260 cm
P0021BB04 Large: 80 x 340 cm
P0021BB05 XLarge: 85 x 450 cm

Singing Rock banery vyrobeny z lehkého PES
materiálu s díry po obvodu na uchycení.

Velikost:
P0020BB02 Small: 60 x 60 cm
P0020BB03 Medium: 30 x 150 cm
P0020BB04 Large: 200 x 100 cm
P0020BB05 XLarge: 150 x 150 cm

BEACH FLAG P0021

BANERY P0020
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Thermo hrnek s plastovou rukojetí a uzávěrem na
víčku udržuje kávu nebo čaj horký. 
Objem: 400 ml, hmotnost: 250 g

Klasický půllitr 0.5 l nebo 0,3 l pro všechny, co rádi
lezou.

Silikonové náramky s vyraženým nápisem Singing
Rock. Vyrobeny z vysoce kvalitní gumy pro dlouhou
životnost.

Nikdy neztratíte své klíče, když budete používat
klíčenku Singing Rock. 

Lezecké chyty pro vaši bouldrovku nebo stěnu. 
Perfektní pro vytvoření mírně až velmi obtížných cest. 
Velikost: 
Šipka sval – S, M, L
Šipka boule – L, XL
Materiál: PES

Krytka na expresku pro zviditelnění našeho loga.
Parádní pro všechny fotografy. Vhodná pro expres-
kové smyčky o šířce 16 – 20 mm

MUG P0012BB00 PITCHER 0.5 l  P0010X050
0.3 l  P0010X030 

NÁRAMKY P0024XX00 KLÍČENKA P99100X

KRYTKA
NA EXPRESKU P0016BB00 CHYTY ŠIPKA SVAL P0017YY

ŠIPKA BOULE P0018YY
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OBAL 
NA DOKUMENTY XC011XX00

• vyroben ze starých reklamních bannerů
• každý obal je unikátní díky použití různých bannerů

a jejich částí
• chrání váš notebook, cestovní doklady, víza nebo

průvodce do skal
Materiál: up-cycled bannery
Velikost: 36 x 27 cm
Hmotnost: 245 g

KONDOM
SAFETY FIRST P0023XX00

Příjde vhod po lezení nebo při „rest day”.
Velikost: UNI
XCE 0120 • EN ISO 4074

Ideální pro zaznamenání si důležitých úkolů, schůzek
a lezeckých cest..

Kuličkové pero pro každodenní psaní. 

Dřevěná „flashka” pro uložení vašich osobních dat.
Malý kroužek pro přichycení na klíčenku nebo repku 
Velikost: 8 GB
Materiál: dřevo

Ekologicky šetrná igelitová taška. Obsahuje speciální
přísady, které urychlují ekologicky neškodlivý rozpad
a ohleduplný přístup k životnímu prostředí. 
Rozměr: 39 x 46 cm

TAŠKA P0026XX00

POZNÁMKOVÝ
BLOK A5 P0030XX00

SINGING ROCK
PROPISKA P0022XX00

USB FLASH DRIVE P0019XX00



134 Dušan "Stoupa" Janák, Kampaňová cesta VIIa, Cukrovarenský komín, Adršpach, Česká republika • Foto: Petr Piechowicz
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PIKTOGRAMY

Stitched eye
Vybraná statická lana SINGING ROCK,
která jsou označeny ikonou Stitched eye,
mohou být zakončena zašitým jedním nebo
dvěma oky. 

Jednoduché lano
Značení pro dynamické jednoduché lano ur-
čené pro lezení na skalách nebo umělých
stěnách. Lano se používá v jednom prameni.  

Poloviční lano
Značení polovičních lan (tzv. „půlky”) pro
lezení v horách, vícedélkovém lezení nebo
ledolezení. Jednotlivá lana se používají stří-
davě do postupových jištění. Tento systém
snižuje riziko přeseknutí lan padajícími ka-
meny a poskytuje maximální bezpečnost ve
vysokých horách a při těžkém lezení.

Dvojitá lana
Značení dvojitých lan (tzv. „dvojčata”) pro
lezení v horách, vícedélkovém lezení nebo
ledolezení. Používají se vždy stejná lana
v páru a mají společné jistící postupové
body. Dvojitá lana zaručují vysokou bezpeč-
nost zejména při klasickém lezení ve vyso-
kých horách.

Teflon®
Lana  ošetřena  s technologií  DuPontTM

Teflon® se vyznačují výjimečnou odolností
proti vodě a oděru. 

UIAA
Produkty označené tímto symbolem splňují
přísné požadavky UIAA na bezpečnost.
UIAA je mezinárodní horolezecká federace
zastřešující všechny horolezecké svazy.
Ve většině případech UIAA požadavky na
bezpečnost jsou přísnější než EN normy. 

UIAA Watter Repelent
Norma pro impregnovaná lana, kterou
schválila komise pro bezpečnost UIAA. Při
zkoušce v certifikované laboratoři, nesmí být
množství absorbované vody větší než 5%
hmotnosti lana. Pro srovnání, neimpregno-
vané lano absorbuje přibližně 50% vody,
v tomto testu, a lana označené jako "DRY",
ale která nemají správnou DRY technologii
mohou nasáknout mezi 20% a 40% vody.

BMI – nastavovací systém polstrování
v pasu
Inovované sedáky nabízí unikátní nastavo-
vací systém obvodu pasu, tzv. BMI system.
Systém dovoluje velmi snadno reagovat na
Váš obvod pasu dle momentální situace:
jako je například více vrstev oblečení, úbytek
nebo nárůst obvodu vašeho pasu. Díky BMI
můžete velmi snadno nastavit volný konec
polstrování pasu, uchytit jej ve správné po-
zici a minimalizovat tzv. trčení vycpávky
včetně prvního materiálového oka..

CE – symbol shody
Tento symbol dokladuje, že výrobek splňuje
bezpečnostní požadavky stanovené přísluš-
nou evropskou legislativou. Číslo za symbo-
lem CE (např. CE 1019) označuje příslušnou
akreditovanou zkušebnu.

InterCore
Unikátní patentovaná InterCore technologie
zajišťuje maximální bezpečnost i v případě
poškození  opletu  lana.  Lano  je  vyrobeno
ze čtyř vrstev - jádro z paralelních vláken,
pletené jádro, pletený mezioplet ze stři-
žových vláken a oplet lana.

Lady fit
Specielně vyvinuté produkty pro dámy.

Paper Trail
Symbol znamená, že produkty jsou do-
plněny se skenovatelným Data Matrix
kódem a všechny informace jako sériové
číslo, datum výroby, fotografie, popis, ná-
vody atd. jsou nahrávány do aplikace zalo-
žené na cloudu PaperTrail. Tato aplikace
umožňuje snadno a efektivně spravovat
a udržovat vaše OOP. Pro více informací
navštivte www.singingrock.com/papertrail 

Rock&Lock
Patentovaná chytrá spona na SINGING
ROCK úvazcích a dalších produktech pro
rychlé a snadné zapnutí a odepnutí.

Route 44
SINGING ROCK patentovaná technologie
pro výrobu lan. Lano je vyrobeno na ple-
tačce s 44 paličkami (oplet se skládá ze 44
přízí), což dělá lano kompaktnější, měkčí
a hlavně odolnější než běžné lano. 

Single Tech
S technologií Single Tech je každá příze za-
pletena do opletu samostatně. Oplet vyro-
bený technologií Single Tech zvyšuje
odolnost lana proti odření a zvyšuje mecha-
nické vlastnosti lana. 
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Akrylonitril Akrylonitril-butadien-styren je běžný termoplastický polymer. Nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost 
butadien-styren proti nárazu a jeho houževnatost. ABS je silnější než čistý polystyren.

Akryl Lehká, měkká a teplá tkanina, při doteku s pocitem tkaniny nebo příze. Silná a teplá, akrylová vlákna se často používají
pro svetry a teplákové soupravy a jako obložení pro boty a rukavice, také pro bytové textilie a koberce. Vyrábí se jako
vlákno, pak se nakrájí na krátké délky vlákna, podobně jako vlněný chlup a přetáčí se do příze.

Eloxování Elektrolytický proces pasivace používaný ke zvýšení tloušťky vrstvy přírodního oxidu na povrchu kovových částí. Eloxování
zvyšuje odolnost vůči korozi a opotřebení a zajišťuje lepší přilnavost laků a lepidel než lakovaný kov.

Bambus Tkaniny, příze, a oděvy vyrobené z bambusových vláken. Bambusová tkanina je výjimečně měkká a lehká. Je také
neuvěřitelně hydrofilní, absorbuje více vody než jiná běžná vlákna, jako je bavlna a polyester.

Studené kování probíhá při teplotách nižších, než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu. Tento proces je obvykle méně nákladný
než kování za tepla a konečný výrobek vyžaduje málo dokončovacích prací. Může se vyskytnout zbytkové napětí
materiálu, protože se jedná o vysoké zatížení.

Cordura odolná syntetická tkanina. Značka pro kolekci tkanin používaných v širokém sortimentu výrobků včetně zavazadel, batohů,
kalhot, vojenských oděvů a pracovních oděvů. Cordurové tkaniny jsou známé pro svou trvanlivost a odolnost proti oděru,
protržení a odírání. Cordura je obvykle vyrobena z nylonu.

Cortex Polyamidové elastické tkaniny. Cortex tkaniny jsou navrženy tak, aby zajistily maximální ergonomii a pohodlí.

Chromovaná Nízkolegovaná ocel, která získává své jméno z kombinace slov "chrom" a "molybden". Chromovaná ocel se často používá, 
ocel když je požadována větší síla než, u měkké uhlíkové oceli, ačkoli často dochází ke zvýšení nákladů.

Dyneema Registrovaná ochranná známka pro syntetickou látku, která je silnější než Kevlar®. Dyneema® se skládá z polyethylenu
s ultra vysokou molekulovou hmotností. Je odolná vůči vodě, většině chemikáliím, UV záření a bakteriím.

ED nátěr Elektroforetická nanášecí vrstva. Charakteristickým znakem tohoto způsobu je to, že koloidní částice suspendované
v kapalném médiu migrují pod vlivem elektrického pole (elektroforéza) a jsou uloženy na elektrodě.

Elastan Syntetický polyether-polymočovinový kopolymer známý svou výjimečnou elasticitou. Je silnější a odolnější než přírodní
(Spandex) kaučuk.

EPS Expandovaný polystyren je tuhá a pevná pěna uzavřených buněk. Je vyroben z předem expandovaných polystyrenových
perliček. Díky svým technickým vlastnostem, jako je nízká hmotnost, tuhost a tvarovatelnost, může být EPS použito
v širokém spektru různých aplikací.

Etylen-vinyl Kopolymer ethylenu a vinylacetátu. Materiál má dobrou čirost a lesk, nízkoteplotní houževnatost, odolnost proti prasklinám,
odolnost proti třením, odolnost vůči UV záření.

Skleněná Typ plastu vyztuženého vlákny, u kterého je vyztužovací vlákno speciálně ze skleněných vláken. Skleněná vlákna mohou
vlákna být uspořádána náhodně, zploštěna do listu (nazývaná nasekané rohože) nebo tkaná do tkaniny. Skleněná vláknina je

jedinečná svou silou, a přesto jsou lehká. I když nejsou tak silná a tuhá jako kompozity na bázi uhlíkových vláken, jsou
méně křehká a materiály z nich jsou mnohem levnější.

Fleece Izolační textilie s měkkým napětím vyrobená z polyesteru z polyethylentereftalátu (PET) nebo jiných syntetických vláken.
Lehká, teplá, měkká a hydratační tkanina. Pravidelné polární rouno není odolné proti větru a neabsorbuje vlhkost. Snadno
generuje statickou elektřinu.

Vlákno G10 Vysokotlaký skelný laminát, druh kompozitního materiálu. Vytváří se stohováním více vrstev skleněné tkaniny, namočením
v epoxidové pryskyřici a stlačením výsledného materiálu za tepla až do vytvrzování epoxidů. G10 je upřednostňován pro
svou vysokou pevnost, nízkou absorpci vlhkosti, vynikající elektrické izolační vlastnosti a odolnost proti chemikáliím.

Kalená ocel Středně nebo vysoko uhlíková ocel, která byla tepelně ošetřena a následně ochlazena a temperována.

HF svařování Spojení materiálů dodáváním vysokofrekvenční energie ve formě elektromagnetického pole (27,12 MHz) a tlaku na povrchy
materiálů, které se mají spojit.

Kování Deformace kovu, když je nad rekrystalizačním bodem. Kování za tepla se doporučuje pro deformaci kovu, který se 
za tepla vyznačuje vysokým poměrem tvářitelnosti. Kování za tepla poskytuje homogenní strukturu zrna

Vstřikování Výrobní proces pro výrobu dílů vstřikováním materiálu do formy. Materiál pro součástky je přiváděn do vyhřívaného
bubnu, smíchán a tlačen do dutiny formy, kde se ochlazuje a vytvrzuje do konfigurace dutiny.

Lano Lano konstruované s vnitřním jádrem, chráněné tkacím vnějším pláštěm navrženým pro optimalizaci pevnosti, trvanlivosti
Kernmantlea pružnosti lana. Jádrová vlákna zajišťují pevnost lana v tahu, zatímco plášť chrání jádro před otěrem během používání.

Kevlar Kevlar je registrovaná ochranná známka pro para-aramidové syntetické vlákno. Kevlar má řadu aplikací, od pneumatik
na jízdní kola a závodních plachet až po brnění, protože má vysoký poměr pevnosti v tahu; tímto opatřením je 5krát silnější
než ocel. Je navržen tak, aby chránil uživatele před poraněním, odřením a teplem. Kevlarův ochranný prostředek je často
lehčí a tenčí než ekvivalentní zařízení z tradičních materiálů.

Nylon Obecné označení pro rodinu syntetických polymerů na bázi alifatických nebo polo-aromatických polyamidů. Nylon je
termoplastický hedvábný materiál, který lze tavit na vlákna, vrstvy nebo tvary. Nylon je vhodný pro punčochové zboží
a pletené tkaniny díky své hladkosti, nízké hmotnosti a vysoké pevnosti.

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
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Plastex Materiál vyrobený z polyesteru s povlakem z PVC.

Polyamid Makromolekula s opakujícími se jednotkami spojenými amidovými vazbami. Syntetické polyamidy se běžně používají 
(PA, PAD) v textiliích, v automobilových aplikacích, v kobercích a sportovních oděvech díky své vysoké odolnosti a pevnosti. Vlákna

jsou velmi oděruvzdorná, odolná trhání, a absorbují malou vlhkost (tudíž dobrou přepravu vlhkosti od těla) a jsou pružná,
bez záhybu, ale také náchylná k ztuhnutí. Polyamid má nejvyšší odolnost všech textilních surovin (i když je mokrý) a je
velmi pružný.

Polykarbonát Skupina termoplastických polymerů obsahujících uhlíkaté skupiny v jejich chemických strukturách. Polykarbonáty
používané v strojírenství jsou silné, tuhé materiály a některé stupně jsou opticky průhledné.

Polyester Kategorie polymerů, které obsahují esterovou funkční skupinu v jejich hlavním řetězci. Tkaniny tkané nebo pletené
z polyesterových nití nebo příze jsou značně používány v oděvu a bytovém zařízení. Průmyslová polyesterová vlákna,
příze a lana se používají ve výztužích pro pneumatiky pro automobily, tkaniny pro pásové dopravníky, bezpečnostní pásy,
potažené tkaniny a plastové výztuže s vysokou absorpcí. Polyester má díky vynikajícímu vlastnictví vynikající chování a je
velmi lehký. Polyester si zachovává svůj tvar a je barevný, stejně jako odolný proti potu a UV paprskům. Polyester má
vysokou teplotu tání, a proto na něj lze dobře tisknout.

Polyethylen Nejběžnější plast, který je obvykle směs podobných polymerů ethylenu. Polyetylén má nízkou pevnost, tvrdost a tuhost,
ale má vysokou tažnost a nárazovou pevnost, stejně jako nízké tření. Je velmi silný a houževnatý. Jeho primární použití
spočívá v balení (plastové sáčky, plastové fólie, geomembrány, nádoby včetně lahví apod.).

POLYMAR Registrovaná ochranná známka pro polyester potažený polyuretanovou plachtou. Je odolný proti UV a povětrnostním
vlivům.

Polypropylen Termoplastický polymer používaný v nejrůznějších aplikacích, včetně balení a označování, textilie (např. lana, termoprádlo  
(PP) a koberce), papírenské výrobky, plastové díly a opakovaně použitelné nádoby různých typů, laboratorní vybavení,

reproduktory, automobilové komponenty, transvaginální sítě a polymerní bankovky. Přídavný polymer vyrobený
z monomeru propylenu, je odolný a neobvykle odolný vůči mnoha chemickým rozpouštědlům, zásadám a kyselinám.
Polypropylen je druhým nejvíce rozšířeným syntetickým plastem na světě po polyethylenu.

Polystyren Syntetický aromatický polymer vyrobený z monomeru styrenu. Polystyren může být pevný nebo pěnový. Univerzální
(PS) polystyren je čistý, tvrdý a poměrně křehký. Polystyren je jedním z nejrozšířenějších plastů. Použití zahrnuje ochranné obaly

(například balení arašídů a obaly na CD a DVD), nádoby, víčka, lahve, misky, poháry a jednorázové příbory.

Polyvinyl Třetí nejvíce rozšířený syntetický plastový polymer na světě po polyethylenu a polypropylenu. PVC se dodává ve dvou
chlorid (PVC) základních tvarech: tuhé a pružné. Pevná forma PVC se používá v konstrukci pro potrubí a profilové aplikace, jako jsou

dveře a okna. Používá se také pro lahve, jiné nepotravinářské obaly a karty (jako jsou bankovní nebo členské karty).
V pružné podobě se používá v klempířství, izolaci elektrických kabelů, imitaci kůže, značení, gramofonových záznamů,
nafukovacích výrobků a mnoha aplikacích, kde nahrazuje kaučuk.

Polyuretan Polymer složený z organických jednotek spojených karbamátovými (uretanovými) vazbami. Zatímco většina polyurethanů
(PU) jsou termosetové polymery, které se při zahřátí neroztahují, jsou k dispozici také termoplastické polyurethany.

Ripstop Tkaniny používají speciální výztužnou techniku, která odolává trhání. Během tkaní jsou (husté) výztužné nitě v pravidelných
intervalech propleteny v příčném vzoru. Výhodou ripstopu je příznivý poměr pevnosti k hmotnosti a že malé trhliny se
nemohou snadno rozšířit.

Spandex viz Elastan

Nerezová ocel Ocelová slitina s obsahem chrómu nejméně 10,5 % hmotnosti. Nerezová ocel je pozoruhodná díky své odolnosti proti
korozi. Nerezová ocel odolává korozi a nereaguje s vodou, jak to dělá běžná ocel. Není však zcela odolná proti skvrnám
v prostředích s nízkým obsahem kyslíku, s vysokou slaností nebo špatnou cirkulací vzduchu.

Teflon Registrovaná ochranná známka pro syntetický fluoropolymer tetrafluorethylenu. Je proslulá svými hydrofobními
a abrazivními ochrannými vlastnostmi.

Technora Registrovaná ochranná známka pro aramid, která je užitečná pro různé aplikace vyžadující vysokou pevnost nebo
chemickou odolnost. Je úzce příbuzná látce Kevlar (viz Kevlar).

Termolit Syntetický materiál vyrobený společností Invista a používaný jako izolátor. Výkonná vlákna jsou konstruována s odlišným
tvarem vláken, které dokáží vyrábět odpálení s vyhledávaným lehkým teplem.

Termotransfer Proces digitálního tisku, při kterém je materiál aplikován na papír (nebo jiný materiál) tavením vrstvy pásky tak, aby zůstal
přilepený k materiálu, na němž je tisk aplikován.

Ultrazvukové Zvuková vlna s frekvencemi vyššími, než je horní slyšitelná hranice lidského sluchu spojuje nosné jádro a ochranné pouzdro
dokončování do kompaktního přístroje. Používá se k dokončení zakončení lana kernmantle.

Velcro Registrovaná ochranná známka pro suchý zip, který se skládá ze dvou částí: typicky dva lineární textilní proužky (nebo
alternativně kulaté "tečky" nebo čtverce), které jsou připevněny (šité nebo jinak přiléhající) k protilehlým povrchům.

Zinek pokovování zabraňuje oxidaci chráněného kovu vytvořením bariéry a tím, že působí jako obětní anoda, pokud je tato
bariéra poškozena.
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NORMY
Seznam vybraných Evropských norem pro horolezeckou výzbroj a osobní ochranné prostředky (OOP) proti pádům
z výšky, které splňují naše výrobky:

EN 354
OOP proti pádům z výšky
Spojovací prostředky do celkové délky
2 m. (včetně spojek)

EN 388
Ochranné rukavice proti mechanickým
rizikům

EN 361
OOP proti pádům z výšky
Zachycovací postroje

EN 362
OOP proti pádům z výšky
Spojky

EN 564
Horolezecká výzbroj
Pomocné šňůry

EN 566
Horolezecká výzbroj
Smyčky

EN 813
OOP proti pádům z výšky
Sedací postroje

EN 567
Horolezecká výzbroj
Lanové svěry, blokanty

EN 892
Horolezecká výzbroj
Dynamická (průtažná) horolezecká
lana

EN 569
Horolezecká výzbroj
Skalní skoby

EN 893
Horolezecká výzbroj
Stoupací železa (mačky)

EN 958
Horolezecká výzbroj
Tlumiče pádu k použití na zajištěných
cestách (via ferrata)

EN 959
Horolezecká výzbroj
Zavrtávané skoby (borháky, nýty)

EN 12275
Horolezecká výzbroj
Karabiny

EN 1891
OOP pro prevenci pádu z výšky
Nízko průtažná lana s opláštěným
jádrem

EN 12278
Horolezecká výzbroj
Kladky

EN 12277
Horolezecká výzbroj
Navazovací úvazky (sedáky)

EN 12841
OOP proti pádům z výšky
Systémy lanového přístupu,
nastavovací zařízení lana

EN 15151-2
Horolezecká výzbroj
Brzdící (jistící) prostředky s manuálně
ovládaným brzděním

EN 12492
Horolezecká výzbroj
Přilby pro horolezce

EN 13089
Horolezecká výzbroj
Nářadí do ledu (cepíny)
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NÁZEV PRODUKTU

ACCORD 8.3 41
ACCORD DRY 8.3 41
ALADIN 21
ALADIN PADDING 23
ALADIN PLUS 23
ANKLE PROTECTOR 120
ARA 13
ARTWALL 57
ARTWALL SET 61
ATTACK III 12
BAG 133
BALA 14
BAMBOO T-SHIRT 122
BANDIT 77
BANNERS 131
BEACH FLAG 131
BELT FOR CHALK BAG 114
BELT FOR TROUSERS 129
BORA / ŠROUBOVACÍ 52
BORA / TRIPLE LOCK 52
BORA / TWL 52
BORA GP / ŠROUBOVACÍ 52
BOULDER BAG 113
BOUNCER FAKIR 82
BOUNCER LUCIFER 82
BOXER 82
BRIO II 18
BUDDY 90
BUDDY SET 90
BUNGEE 83
CAM CLEAN 91
CANYON SIT PROTECTION 20
CANYON XP 20
CAPTAIN 95
COLT 59
COLT / PROHNUTÁ 53
COLT / ŠROUBOVACÍ 53
COLT / ROVNÁ 53
COLT 16 60
COLT 16 6PACK 62
COLT 16 MIX  60
COLT 16 MIX 6PACK 62
COLT 16 WIRE 60
COLT 16 WIRE 6PACK 62
COLT 17 CM 61
COLT 17 CM 6PACK 62
COLT 6PACK 62
COLT MIX  59

COLT WIRE 59
COLT WIRE / PROHNUTÁ 53
COLT WIRE / ROVNÁ 53
COMIC CHALK BAG 114
COMPLETE 15
CONTRA 10.5 43
CRAGGY 120
CRAMPON BAG 85
CULTER 127
ČEPICE 126
D OCEL / ŠROUBOVACÍ 63
D OCEL / TRIPLELOCK 63
DEFENDER 44
DIGGER LIGHT 21
DOME 12
DOUBLE STOP PLUS 92
DURAN 10.4 39
DUTÝ POPRUH 106
EDGE 78
EDGE PICK 82
EDGE ROLLER 45
EDGE ROLLER – PART 45
EXPEDITION BAG TARP DUFFLE 116
FAKIR II 81
FAKIR II / CLASSIC 81
FAKIR II / SEMI-CLASSIC 81
FAKIR II/ TECH 81
FALCONER 119
FALCONER 3/4 119
FALCONER FULL 119
FERRATA PACKET EXP 25
FERRATA PACKET II 25
FIRST AID BAG 118
FIX 85
FIX PLUS 85
FIXAČNÍ GUMIČKA 65
FLAKE 19
FONT 112
FOOTER II 105
FOOTER II COMPLETE 105
GEAR BAG 116
GEMINI 7.9 41
GLUE IN ANCHOR 96
GRIPPY 119
GRIPPY 3/4 119
GYM 10.1 36
GYM PACKET 24
HAMMER CORD 44

NÁZEV STRANA NÁZEV STRANA
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NÁZEV PRODUKTU

HECTOR / ŠROUBOVACÍ 55
HECTOR / TRIPLE LOCK 55
HECTOR BC / ŠROUBOVACÍ 55
HECTOR BC / TRIPLE LOCK 55
HERO 9.6 35
HERO DRY 9.6 34
HROT ICE 82
HROT DRY 82
HUECO 112
CHRÁNIČ NA LANO 44
CHYTY 129
ICON 9.3 34
ICON DRY 9.3 34
JACOB 105
JACOB DYNEEMA 104
KAPPA 73
KAPSIČKA 118
KATA 9.7 35
KATA DRY 9.7 35
KEY HOLDER 132
KLADIVO 95
KLADKA VELKÁ 93
KLADKA MALÁ 93
KLADKA TWIN 93
KONDOM 133
KRYTKA NA EXPRESKU 132
KŠILTOVKA SNAP BACK 125
KŠILTOVKA BASEBALL 125
KŠILTOVKA BASEBALL LIGHT 125
KULICH 126
LADY PACKET 24
LIFT 92
LOPATKA 82
LUCIFER II 80
LUCIFER II / TECH 80
LUCIFER II / SEMI-CLASSIC 80
LUCIFER II TECH / MONOPOINT 80
MAGIC 112
MAGNUM 115
MAGNUM KOULE 115
MAGNUM KOULE DOPLŇOVACÍ 115
MAGNUM KOSTKA 115
MAGNUM DRCENÉ 115
MAGNUM DÓZA 115
MAGNUM TEKUTÉ TUBA 115
MAGNUM TEKUTÉ SÁČEK 115
MALÁ DELTA 64
MALÝ OVÁL 64

MASS 82
MERLIN 79
MIKINA 124
MIKINA ROZEPÍNACÍ 124
MINI D 65
MINI D ŠROUBOVACÍ 65
MINI HRUŠKA 65
MINI OVÁL 64
MONTY BAG 117
MOVEMENT BAG 117
MUG 132
MYSTIC 10.1 38
MYSTIC 10.1 DRY 38
NÁHRADNÍ DÍLY PRO CEPÍNY 82
NÁHRADNÍ DÍLY PRO MAČKY 82
NOTEPAD A5 133
OBAL NA DOKUMENTY 133
OBAL NA MAČKY 85
ONYX 9
OPASEK SPEED 129
OVÁL OCEL / ŠROUBOVACÍ 63
OVÁL OCEL / TRIPLELOCK 63
OXY / ŠROUBOVACÍ 56
OXY / TRIPLE LOCK 56
OXY / TWL 56
OXY BC / ŠROUBOVACÍ 56
OXY BC / TRIPLE LOCK 56
OXY BC / TWL 56
OZONE / ŠROUBOVACÍ 57
OZONE / TRIPLE LOCK 57
OZONE / TWL 57
PAPÍROVÝ STOJAN NA ÚVAZKY 131
PATRON 11.0 39
PEARL 9
PENTA 71
PHARIO 107
PHARIO 360° 107
PHARIO PALM 107
PHARIO SLIDE 107
PITCHER 132
PLAKÁTY 130
PLAKETA POZINK / S DŘÍKEM 96
PLAKETA Z NEREZOVÉ OCELI / S DŘÍKEM 96
PLOCHÝ POPRUH 106
PRACOVNÍ NŮŽ 127
PROTISKLUZ 82
PŘEDNÍ HROT LUCIFER II 82
PODLOŽKA POD HROT 82

NÁZEV STRANA NÁZEV STRANA
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KÓDY VÝROBKŮ

POLO TRIKO 123
POMOCNÉ ŠŇŮRY 44
PORTER 65
PYTLÍK NA MAGNÉZIUM LARGE 114
PYTLÍK NA MAGNÉZIUM MOUNTAINS 113
QUICKDRAW 132
QUICKDRAW SLING DYNEEMA 11 MM 104
QUICKDRAW SLINGS 16 MM 104
QUICKDRAW SLINGS 16/25 MM 104
RAMA 89
RAMA SET 89
RAPPELLING STATION 12 MM 97
RAY 11
REDBLOCK 99
REFILL 115
REGULATOR 105
RHINO 82
RIGGING PLATE 1/3 97
RIGGING PLATE 3/5 97
ROPE BAG 117
ROPE MARKER 45
ROPEDANCER II 15
RUBBER FIX 65
SAFETY FIRST 133
SAFETY CHAIN 105
SCORE 10.1 38
SENTINEL 95
SHUTTLE 90
SINGING ROCK PEN 133
SINGING ROCK STICKERS 130
SKOBA A3 94
SKOBA A5 94
SKOBA V 94
SLACKLINE 15 M 111
SLACKLINE 25 M 111
SLACKLINE WEBBING 111
SLAŇOVACÍ OSMA L 91
SLAŇOVACÍ OSMA M 91
SLINGS 16 MM 103
SMYČKY DYNEEMA 11 MM 103
SMYČKY DYNEEMA 8 MM 103
SPELEO 10.5 43
SPELEO R44 10.5 43
SPIN 83
SPINEL 10
SPOJOVACÍ PLECH II XL 82
STATIC 10.5 42
STATIC 11.0 42

STATIC 9.0 43
STATIC R44 10.5 42
STATIC R44 11.0 42
STATIC ROPES 42
STORM 9.8 36
STORM DRY 9.8 36
SUPER TAPE 113
ŠÁTEK 126
TACTICAL 119
TANDEM PULLEY 94
TARZAN 16
TARZAN ECONOMIC 16
TEXTILE BADGE 132
THERMOCUTTER 45
TOP 18
TOP CANYON 20
TOP PADDED 18
TRIPLE LOCK 57
TRIPLELOCK 63
TRIPLELOCK 63
T-SHIRT MODRÁ CRACK 122
T-SHIRTS BACKBONE 123
TUBULAR WEBBING 106
TWISTER 99
TWL 57
ULTIMA 95
USB FLASH DRIVE 133
VELKÁ D 64
VELKÁ DELTA 64
VELKÁ OBDÉLNÍK 64
VELKÁ TWIST 64
VERSA II 11
VERSA II PACKET 24
VIA FERRATA / LOCK 57
VISION 61
VISION / PROHNUTÁ 54
VISION / ROVNÁ 54
VISION 6PACK 62
VISION ROVNÁ 6PACK 54
WIZARD 78
WIZARD LIGHT 79
WRISTBAND 132
ZAZA 14
ZÁCHRANÁŘSKÝ NŮŽ 127

NÁZEV STRANA NÁZEV STRANA
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KÓDY VÝROBKŮ

C5072SC 9

A0031BS 127

A003OY 127

A0050HH00 127

C0001BB 117

C0002BBX4 114

C0006BH 119

C0006HH 119

C0012YB 119

C0013YB 119

C0014YB 119

C0034W125 113

C0034Y380 113

C0035AO12 106

C0037BB12 106

C0037RR12 106

C0046B120 116

C0046BB70 116

C0046BB90 116

C0051BH 125

C0051HH 125

C0052AX00 73

C0052GX00 73

C0053AX 126

C0053OX 126

C0053RW 118

C0053RW 118

C0053RX 126

C0054BX 126

C0055BX 126

C0064BY15 111

C0064BY25 111

C0065BY15 111

C0067BS00 126

C0069BG00 126

C0069PB00 126

C0070SL00 125

C0071AA00 71

C0071RR00 71

C0071SS00 71

C0071WW00 71

C0072BB00 118

C0073BY00 117

C0074BY00 125

C0075BX00 112

C0076BX00 112

C0077BX00 112

C0079BX00 126

C0080BX00 126

C0081AX00 126

C0081RX00 126

C0084XX11 65

C0084XX16 65

C0710 15

C1013BB 123

C1014BB 123

C1018BY 124

C1019BY 124

C1020BY 124

C1021YB 122

C1022YB 122

C1026AX 122

C1027AX 122

C2000 104

C2001 103

C2004 103

C2075 103

C2085 104

C2087X012  104

C2087X017 104

C2150BY 105

C2151BY00 104

C2152BR00 105

C2313XX00 107

C2314XX00 107

C2315XX00 107

C2316XX00 107

C2419B 105

C2419X 105

C3002AA00 114

C3002SS00 114

C3002XX00 114

C3003AA04 114

C3003RR04 114

C3003SS04 114

C3003TT04 114

C3003YY04 114

C3004AA00 113

C3004CC00 113

C3004RR00 113

C3004TT00 113

C3004YY00 113

C3066BY00 113

C309 114

C5017 12

C5029BS 20

C5030BS 20

C5031BS00 18

C5032BS00 18

C5037 12

C5038 11

C5045S 19

C5047 14

C5056 21

C5057 23

C5058 23

C5066BY00 18

C5067 11

C5069OA 14

C5070RY 13

C5071YX 9

C5073RT 10

C5073ST  10

C5074TS 10

C5082 120

C5083 120

C9091XX 129

C9092BX 129

C9092XX 129

C9630BB00 20

D001WWXXS 131

K0006RP00 99

K0009EE00 54

K0009EE60 54

K0016AA00 57

K0016BB00 57

K0017AA00 57

K0017BB00 57

K0018AA00 57

K0018BB00 57

K0025EE00 54

K0027BY00 65

K00300G00 99

K0043OX00 89

K0043SX00 89

K0050OS01 45

K0050OS03 45

K0107BB00 52

KÓD STRANA KÓD STRANA KÓD STRANA
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K0107BP00 52

K0107EE00 52

K0107EP00 52

K0108BB00 52

K0108EE00 52

K0110BB00 53

K0110EE00 53

K0111BB00 53

K0111EE00 53

K0112BB00 53

K0112EE00 53

K0113EE00 53

K0114BB00 55

K0114BC00 55

K0114EC00 55

K0114EE00 55

K0119BB00 52

K0119EE00 52

K0120EE00 53

K0121BB00 55

K0121BC00 55

K0121EC00 55

K0121EE00 55

K0122BB05 56

K0122BB06 56

K0122BB07 56

K0122EE05 56

K0122EE06 56

K0122EE07 56

K0123BC05 56

K0123BC06 56

K0123BC07 56

K0123EC05 56

K0123EC06 56

K0123EC07 56

K031DSD00 92

K4080ZO 63

K4081ZO 63

K4241ZO05 63

K4241ZO07 63

K4310PP00 57

K5052EE00 65

K5182EE00 65

K5330PE 57

K6021BB  91

K6021EE 91

K6031BB  91

K6031EE 91

K6132BB  90

K6132EE 90

K6140BB00 90

K6140EE00 90

K6604E011 61

K6604E611 62

K6613E011 59

K6715E011 59

K6715E017 61

K6715E611 62

K6715E617 62

K6716E011 59

K6719E016 60

K6719E616 62

K6720E016 60

K6720E616  62

K6721E016 60

K6721E616 62

K6950 61

K82006B 64

K82006Z 64

K82008B 64

K82008Z 64

K82207B 64

K82207Z 64

K82210B 64

K82210Z 64

K82310B 64

K82310Z 64

K82410B 64

K82410Z 64

K82508B 64

K82508Z 64

K9000BB03 65

L0021 44

L0031 44

L0041 – L0081 44

L0220BB 43

L0220WR 43

L0230BB 42

L0230KK 42

L0230RR 42

L0230WR 42

L0240WR 43

L0250BB 42

L0250RR 42

L0250WR 42

L026 43

L0340AX 39

L0360GG 38

L0380YX 34

L0384RX 34

L0430BB 42

L0430KK 42

L0430RR 42

L0430WR 42

L0440WR 43

L0450BB 42

L0450OO 42

L0450RR 42

L0450WG 42

L0510 41

L0514 41

L0520GW 35

L0524GW 34

L0530RA 38

L0534AG 38

L0540YX 39

L0570AA 35

L0580AA 35

L3020 41

L3040GA00 36

L3044AG00 36

L3050RY00 36

M0014 24

M0017 25

M0018 25

M0019 24

M0027 24

M0200XX00  90

M0201XX00 89

M3001W10C 115

M3001WO35 115

M3001WO35R 115

M3001X056 115

M3001X30P 115

M3001XO70T 115

M3002W010 115

M3002W150 115

P0010X030 132

KÓD STRANA KÓD STRANA KÓD STRANA
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KÓD STRANA KÓD STRANA KÓD STRANA

P0010X050 132

P0012BB00 132

P0016BB00 132

P0017YY 129

P0018YY 129

P0019XX00 133

P0020 131

P0020BB02 131

P0020BB03 131

P0020BB04 131

P0020BB05 131

P0021 131

P0021BB00 131

P0021BB03 131

P0021BB04 131

P0021BB05 131

P0022XX00 133

P0023XX00 133

P0024XX00 132

P0025XX00 130

P0026XX00 133

P0027CX00 130

P0030XX00 133

P0031XX01   132

P0031XX02 132

P99100X 132

RK003 77

RK004 77

RK005 78

RK006 79

RK006 79

RK008SS00A 78

RK009SS00H 78

RK105BB000 82

RK106BB000 82

RK107BB000 82

RK108BB000 82

RK109BB000 82

RK110BB000 82

RK111BY000 85

RK111BY001 85

RK112 83

RK113BB000 82

RK114BB000 82

RK115XX000 82

RK116XX000 82

RK204BY00C 81

RK204BY00S 81

RK204BY00T 81

RK205BY00S 80

RK205BY00T 80

RK251XX000 85

RK302SX012 83

RK302SX017 83

RK302SX022 83

RK351XX000 85

RK500XX00 97

RK601YY000 82

RK602YY000 82

RK605BB000 82

RK606BB005 82

RK6371BB 97

RK702XX10 96

RK702XX12 96

RK703XX10 96

RK704XX10 96

RK704XX12 96

RK705XX00 95

RK706XX00 95

RK708XX03 94

RK708XX05 94

RK708XX07 94

RK709XX05 94

RK709XX07 94

RK709XX09 94

RK710XX08 94

RK710XX10 94

RK710XX12 94

RK711XX00 95

RK713BB00 97

RK715XX10 96

RK715XX12 96

RK716XX10 96

RK716XX12 96

RK750XX00 95

RK800BB00 93

RK800EE00 93

RK801BB00 93

RK801EE00 93

RK802BB00 93

RK802EE00 93

RK803BB00 94

RK804BX0L 92

RK804BX0R 92

RK805BX00 91

S0101YB00 21

S9000BB35 116

S9000BB50 116

S9000RR35 116

S9000RR50 116

S9000YY35 116

S9000YY50 116

W0050BR 16

W0059BR 16

W0087 15

W1023 117

W1024BX 105

W1025BX 105

W1027B 44

W8100B 44

W9802BY 123

X0004GB 45

X0015XX 45

XC011XX00 133
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SINGING
ROCK 

JE LEZENÍ
V Singing Rocku stále platí,

že lezecké vybavení vyrábějí
Lezci pro Lezce. Sídlo naší firmy leží

v podhůří Krkonoš, poblíž Českého ráje,
který byl a je kolébkou českého horolezectví.

Většina z nás jsou horolezci, sportovní lezci nebo
skialpinisté. Blázni s cepíny, tahačáky a lyžemi.

Za celý rok společně nalezeme
desítky kilometrů a napadáme
stovky pádů.
Tedy dříve než se sedák, lano
nebo karabina dostane k Vám,
projde si opravdovým očist-
cem.
Díky podporovaným špičko-
vým lezcům, jako jsou Felipe
Camargo, Carlos Logrońo,
Dušan „Stoupa” Janák, Lucka
Hrozová, bratři Stráníkovi,
Pavel Vrtik, čeští horští vůdci
a další, dokážeme testovat
a zlepšovat naše produkty, roz-
víjet jejich funkčnost, jakož
i kvalitu horolezeckého vyba-
vení.
SINGING ROCK byl založen
v roce 1992 a během svého do-
savadního fungování se po-
stupně vypracoval na jednoho
z předních světových výrobců
lezeckého vybavení pro všech-
ny aktivity ve vertikálním světě.
Vysoce funkční a inovativní
výrobky se  vyvíjejí  a vyrábějí
v České republice a výrobky
splňují příslušné  zákonné  po-
žadavky Evropské unie i poža-
davky ostatních trhů. SINGING
ROCK tedy nabízí vše, co po-
třebujete pro bezpečný pohyb
ve vertikálním světě ať už při
lezení na skalách, na umělé
stěně či při lezení v horách.

SINGING ROCK TEAM
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