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Sing ing
Rock je lezení

- a my podle toho
skutečně naplno žijeme.

Sídlo naší firmy leží v podhůří
Krkonoš na pomezí mezi Českým

rájem a skalními městy Ostaše, Teplických
skal a Adršpachu. Většina z nás jsou horolezci,

skialpinisté nebo kanoisté. Blázni s cepíny, tahačáky,
pádly a lyžemi. Drtivá většina začala své první lezecké

krůčky v pískovcových oblastech českého ráje a drsné žuly Jizer-
ských hor. Někteří pak pokračovali do hor a velehor. Za celý rok společně

nalezeme desítky kilometrů a napa-
dáme stovky pádů.
Tedy  dříve  než  se  sedák,  lano  nebo
karabina dostane k Vám, projde si
opravdovým očistcem.
Podporování špičkovými horolezci
(Felipe Camargo, Carlos Logrono, Dušan
Janák, Luboš a Jitka Mázlovi, bratři
Stráníkovi, čeští horští vůdci a další) do-
kážeme testovat a zlepšovat naše pro-
dukty, rozvíjet jejich funkčnost, jakož
i kvalitu horolezeckého vybavení.

Nová originální technická řešení jsou
chráněna patenty. Horolezecké či spe-
leo lano vyrobené technologií ROUTE
44 anebo princip spojení dvou popruhů
na sedáku systémem ROCK LOCK jsou
nová technická řešení, kterými se lana
a sedáky SINGING ROCK liší od ostat-
ních výrobků. Svou jedinečností se
dostává design SINGING ROCK na tech-
nologickou špici dosud známého
a v praxi uplatňovaného stavu techniky
a poznání v našem oboru, který nás tak
moc baví rozvíjet.



TOP PADDED 
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)
Více informací na str. 15

OBAL NA MAČKY 
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

Více informací na str. 47

PLETENÉ ČEPICE 
• s flísovou podšívkou po obvodu hlavy
• perfektně padne pod helmu
Více informací na str. 84

ALADIN  
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
Více informací na str. 16
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HERO DRY 9.6 
Prvotřídní jednoduché lano s nízkou
váhou a skvělými vlastnostmi pro
špičkové lezce
• Single Tech konstrukce opletu dává

lanu zvýšenou odolnost vůči oděru
a výborné vlastnosti při manipulaci 

• ačkoliv je lano tenké, zaručuje se
dlouhou životností 

• ošetřeno speciální impregnací Teflon®

která dává lanu delší životnost během
používání

Více informací na str. 25

novinky
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Carlos Logrono, Agüero 8a, Huesca, Španělsko • Foto: David Munilla

Carlos Logrono I Huesca
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* úvazky

WWW.SINGINGROCK.CZ

Rock&Lock
patentovaná spona
Jednoduchá manipulace se sponou: Po-
otočením spony lze uvolnit sevření po-
pruhu.
• Rychlé zapínání: Provléknutí smyčky skrz

sponu a zapnutí popruhu pro-běhne
velmi lehce.

• Výhodná funkce: Rock&Lock umož-
ňuje oblékat úvazek rychle a bezpečně
i s připnutými 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
Inovované sedáky nabízí unikátní nasta-
vovací systém obvodu pasu, tzv. BMI sy-
stem.
Název je odvozen ze slov Body Mass
Index neboli Indexu tělesné hmotnosti.
Zjistěte si svůj BMI jednoduše tak, že
půjdete lézt, obléknete si úvazek a na-
jdete si svoje optimální nastavení.
Systém dovoluje velmi snadno reagovat
na Váš obvod pasu dle momentální situ-
ace: jako je například více vrstev oble-
čení, úbytek nebo nárůst obvodu Vašeho
pasu. Díky BMI můžete velmi snadno na-
stavit volný konec polstrování pasu,
uchytit jej ve správné pozici a minimali-
zovat tzv. trčení vycpávky včetně prv-
ního materiálového oka. 

POLSTROVÁNÍ
Bederní pás a nohavičky jsou vyrobeny z:
a) prodyšné PES látky s vysokou odol-

ností proti oděru a absorpci vlhkosti
b) perforované pěny EVA s průměrem

otvorů 5 mm 
c) látky s 3D strukturou
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úvazky *

C5051

NARA  
Dámský univerzální úvazek
s nastavitelnými nohavičkami.
• velmi pohodlný díky anatomickému de-

signu respektujícímu specifika ženské
postavy

• širší konstrukce pasu a nohaviček za-
ručuje maximální komfort při sezení na
štandu

• 3 Rock&Lock spony umožňují obléct
úvazek i s lyžemi nebo mačkami na
nohou

• BMI systém nastavení pasu pro ideální
nastavení při změně oblečení nebo tě-
lesné váhy

• vyztužené navazovací body pro delší ži-
votnost úvazku

• vnitřní síťovaný materiál výborně vstře-
bává pot a zároveň rychle schne ve vlh-
kých podmínkách

• lemovaná textilie zvyšující pevnost
pasu a odolnost proti oděru

• 4 materiálová poutka s nosností 5 kg,
zadní tahací oko s nosností 30 kg

• barevně odlišené navazovací oko pro
správné navázání, pevnost 15 kN

• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
• pevný můstek mezi nohavičkami zaru-

čuje větší bezpečnost v případě špat-
ného navázání

• odepínatelné a rychle nastavitelné
zadní gumičky na nohavičkách

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

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5050

GURU  
Univerzální úvazek s nastavitelnými
nohavičkami.
• širší konstrukce pasu a nohaviček za-

ručuje maximální komfort při sezení na
štandu

• nastavitelné nohavičky s Rock&Lock
sponou pro rychlé a bezpečné nasta-
vení

• 3 Rock&Lock spony umožňují obléct
úvazek i s lyžemi nebo mačkami na
nohou

• BMI systém nastavení pasu pro ideální
nastavení při změně oblečení nebo tě-
lesné váhy

• vyztužené navazovací body pro delší ži-
votnost úvazku

• vnitřní síťovaný materiál výborně vstře-
bává pot a zároveň rychle schne ve vlh-
kých podmínkách

• lemovaná textilie zvyšující pevnost
pasu a odolnost proti oděru

• 4 materiálová poutka s nosností 5 kg,
zadní tahací oko s nosností 30 kg

• barevně odlišené navazovací oko pro
správné navázání, pevnost 15 kN

• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
• pevný můstek mezi nohavičkami zaru-

čuje větší bezpečnost v případě špat-
ného navázání

• odepínatelné a rychle nastavitelné
zadní gumičky na nohavičkách

Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
Hmotnost: 416 g (vel. M)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5049

CRUX 
Super lehký úvazek pro sportovní lezení
nebo pro ty, co chtějí šetřit na váze.
• inovovaná konstrukce pasu a nohaviček

zaručuje maximální podporu a komfort
• 1 inovovaná Rock&Lock spona v pase

pro rychlé a pohodlné nastavení
• vyztužené navazovací body pro delší ži-

votnost úvazku
• polstrování pasu a nohaviček vyrobeny

z prodyšné PES látky s vysokou odě-
ruvzdorností

• vnitřní síťovaný materiál výborně vstře-
bává pot a zároveň rychle schne ve vlh-
kých podmínkách

• 4 materiálová poutka s nosností 5 kg
• barevně odlišené navazovací oko pro

správné navázání, pevnost 15 kN
• pevný můstek mezi nohavičkami zaru-

čuje větší bezpečnost v případě špat-
ného navázání

• ergonomický a jednoduchý design
• BMI systém nastavení pasu pro ideální

nastavení při změně oblečení nebo tě-
lesné váhy

• odepínatelné a rychle nastavitelné
zadní gumičky na nohavičkách

Velikost: XS, S, M, L, XL
Hmotnost: 325 g (vel. M)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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C5052

MIDI 
Multifunkční a plně nastavitelný
úvazek pro skalní lezení i do hor.
• plně nastavitelný pás a nohavičky

s Rock&Lock sponou pro rychlé a bez-
pečné nastavení

• 2 Rock&Lock spony v pase umožňují
přesně vycentrovat úvazek tak, aby pout-
ka na materiál byly v optimální poloze

• širší konstrukce pasu a nohaviček 
zaručuje maximální komfort při sezení
na štandu

• 4 Rock&Lock spony umožňují obléct
úvazek i s lyžemi nebo mačkami
na nohou

• BMI systém nastavení pasu pro ideální
nastavení při změně oblečení nebo tě-
lesné váhy

• vyztužené navazovací body pro delší ži-
votnost úvazku

• vnitřní síťovaný materiál výborně vstře-
bává pot a zároveň rychle schne ve vlh-
kých podmínkách

• 4 materiálová poutka s nosností 5 kg,
zadní tahací oko s nosností 30 kg

• barevně odlišené navazovací oko pro
správné navázání, pevnost 15 kN

• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
• pevný můstek mezi nohavičkami zaru-

čuje větší bezpečnost v případě špat-
ného navázání

• odepínatelné a rychle nastavitelné
zadní gumičky na nohavičkách

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 455 g (vel. M)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5048

VERSA 
Velmi variabilní a univerzální úvazek pro
všechny lezecké aktivity vhodný zejména
pro začátečníky, lezecké kurzy a stěny.
• ve dvou velikostech obsáhne celou veli-

kostní škálu
• nastavitelné nohavičky s Rock&Lock

sponou pro rychlé a bezpečné nastavení
• 3 Rock&Lock spony umožňují obléct

úvazek i s lyžemi nebo mačkami na
nohou

• širší konstrukce pasu a nohaviček zaru-
čuje maximální komfort při sezení na
štandu

• delší BMI systém nastavení pasu pro
větší velikostní rozptyl a ideální nasta-
vení při změně oblečení nebo tělesné
váhy

• suchý zip v zadní části pasu zabraňující
samovolné protáčení popruhu uvnitř
pasu, zároveň umožňuje vycentrovat
úvazek tak, aby poutka na materiál byly
v optimální poloze

• vyztužené navazovací body pro delší ži-
votnost úvazku

• vnitřní síťovaný materiál výborně vstře-
bává pot a zároveň rychle schne ve vlh-
kých podmínkách

• lemovaná textilie zvyšující pevnost pasu
a odolnost proti oděru

• 4 materiálová poutka s nosností 5 kg, 
• barevně odlišené navazovací oko pro

správné navázání, pevnost 15 kN

• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
• pevný můstek mezi nohavičkami zaru-

čuje větší bezpečnost v případě špat-
ného navázání

• odepínatelné a rychle nastavitelné zadní
gumičky na nohavičkách

Velikost: 
XS – M
obvod pasu: 63 - 90 cm
nohavičky: 45 – 58 cm
L - XXL
obvod pasu: 75 - 102 cm
nohavičky: 55 – 68 cm

Hmotnost: 420 g (XS-M)

XCE 1019 • EN12277 • XUIAA
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úvazky * celotělové úvazky *

C5020

ATTACK 
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: M vel.: 460 g (± 15 g)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

W0050BR

TARZAN 
Plně nastavitelný celotělový úvazek
určený pro lanová centra a adventure
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) ± 15 g

XCE 1019 • EN 813 • EN 361

C5036BR

TARZAN LIGHT 
Plně nastavitelný celotělový úvazek
určený pro lanová centra a adventure
parky
• plně nastavitelný celotělový úvazek ur-

čený pro lanové kurzy a zábavní parky
• přední navazovací bod pro práci 

ve visu a slaňování dle normy
EN 12277 typ C

• zvýšený komfort při navlékání úvazku
• snímatelné ramenní popruhy se

sponami SPEED.
• anatomicky tvarovaný pas a nohavičky.
• spona s příčkou splňuje nejpřísnější

americké normy (ANSI, CSA).
Popruh ve sponě neprokluzuje.

• konstrukce úvazku zaručuje dlouhodo-
bou funkčnost a odolnost.
(povolování a utahování funguje i při
velice špinavém a tvrdém popruhu) 

Velikost: UNI
Hmotnost: 990 g (UNI) ± 15 g

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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Monika "Momo" Kuhn-Gaberová, Brunhilda (9-/9 UIAA), Veža nad ohniskom, Súlov, Slovensko • Foto: Petr Piechowicz
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C5047

BALA 
Celotělový úvazek pro nejmenší horo-
lezce, kteří chtějí začít své pokusy na
stěně nebo na skále.
• jedna univerzální velikost určena pro

děti s výškou 95-125 cm a maximální
váhou 40 kg

• přední navazovací bod vyroben z dura-
lového kroužku (vnitřní/vnější průměr
28 mm/ 52 mm) pro  maximální bez-
pečnost při navazování

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

• široký popruh na nohavičkách a zádech
pro větší pohodlí

• plně nastavitelné nohavičky a ramenní
popruhy 

• 4 provlékací spony pro větší bezpeč-
nost dítěte

• spony pro ramenní popruhy umístěny
na zadní straně pro lepši komfort při
pohybu a pro  snadnou  kontrolu a bez-
pečnost

• 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 type B • XUIAA

C5053 

NEMO
Sedací úvazek s nastavitelnými nohavič-
kami pro vaše malé horolezecké hvězdy.
• určený pro děti, které již mají vyvinuté

boky pro sedací úvazek
• širší konstrukce pasu a nohaviček za-

ručuje maximální komfort při sezení na
štandu

• nastavitelné nohavičky s Rock&Lock
sponou pro rychlé a bezpečné nastavení

• 3 Rock&Lock spony umožňují pohodlně
obléct úvazek 

• širší konstrukce pasu a nohaviček za-
ručuje maximální komfort při sezení na
štandu

• BMI systém nastavení pasu pro ideální
nastavení při změně oblečení nebo tě-
lesné váhy

• vyztužené navazovací body pro delší ži-
votnost úvazku

• perforovaná pěna EVA uvnitř polstro-
vání, s průměrem otvorů 5 mm, zaru-
čuje prodyšnost úvazku

• vnitřní síťovaný materiál výborně vstře-
bává pot a zároveň rychle schne ve vlh-
kých podmínkách

• lemovaná textilie zvyšující pevnost
pasu a odolnost proti oděru

• 2 materiálová poutka s nosností 5 kg, 
• barevně odlišené navazovací oko pro

správné navázání, pevnost 15 kN
• pevný můstek mezi nohavičkami zaru-

čuje větší bezpečnost v případě špat-
ného navázání

• odepínatelné a rychle nastavitelné
zadní gumičky na nohavičkách

Velikost: 
K1: obvod pasu: 55 – 65 cm
nohavičky: 45 – 50 cm 
K2: obvod pasu: 60 – 70 cm
nohavičky: 45 – 50 cm 
Hmotnost: 314 g (velikost K1) 

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA 

dětské úvazky *
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Úvazek získal ocenění
Bergeister TIPP 
v nezávislém testu 
horolezeckého časopisu
Bergeister 08/2011

* skialpinistické & via ferrata úvazky

C5045S

FLAKE 
Nejnovější sedací úvazek pro skialpinis-
mus, 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 odol-
ností proti oděru a absorpci vlhkosti

• výrazná barva tkaniny zvyšuje viditel-
nost v mlze

• plastová spona na zadních gumičkách
pro rychlé nastavení délky nohaviček

• 1 Rock&Lock spona pro rychlé nasta-
vení pasu

• 2 materiálová poutka s nosností 5 kg
• pevný spojovací můstek mezi nohavič-

kami
• barevně zvýrazněné navazovací oko

s pevností 15 kN
• lehce balitelný, nezabírá prostor v ba-

tohu
Velikost: XS/S, M/L, XL/XXL
Hmotnost: 240 g (vel. M/L) (± 15 g)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5031BS00

TOP 
Univerzální úvazek s jednoduchým
designem vhodný zejména 
pro lezecké školy, umělé stěny, 
via ferraty či ledovcové túry.
• jedna velikost pro všechny (od dětí až

po dospělé)
• lehká konstrukce úvazku, bez polstro-

vání
• 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 pří-
padě pádu

• jistící oko barevně odlišeno pro bez-
pečné navázání

• 1 materiálové poutko s nosností 10 kg
Velikost: UNI
Hmotnost: 366 g (± 15 g)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5032BS00 

TOP PADDED
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 od-
olnost, pevnost 15 kN

• navazovací bod umístěný nad těžiště
lezce zabraňuje přetočení těla v pří-
padě pádu

• jistící oko barevně odlišeno pro bez-
pečné navázání

• šité materiálové poutko se zvýšenou
nosností 10 kN

Velikost: UNI
Hmotnost: 402 g (± 15 g)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

WWW.SINGINGROCK.CZ
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S0101YB00

DIGGER LIGHT
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: 645 g (± 15 g)
Mailona není součástí úvazku.

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5056

ALADIN 
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
Používejte výhradně v kombinaci
se sedacím úvazkem. 
Nepoužívejte hrudní úvazek samostatně!
Velikost: UNI
Hmotnost: 240 g (± 15 g) 

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

canyoning
úvazek *

speleo
úvazek *

hrudní
úvazek *

C5029BS

TOP CANYON
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 (± 15 g)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5030BS

CANYON XP
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] (± 15 g)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA
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* packety 

Versa Hypnos Buddy pytlík na magnézium
Large C0002BBX4

VERSA PACKET
M0013

Nara pytlík na magnézium ComicShuttle HMS karabina Hypnos

LADY PACKET
M0014

Top Terra IITofana lock

FERRATA PACKET
M0008

Set obsahující základní vybavení 
na via ferraty
Ferrata packet za zvýhodněnou cenu ob-
sahuje:
• lehký nepolstrovaný sedací úvazek TOP

se 3 Rock&Lock sponami 
• párací tlumič pádové energie TOFANA

LOCK s dlaňovými key lock karabinami 
• plně nastavitelná, lehká a velmi dobře

odvětraná lezecká helma TERRA II

Jedinečný set pro všechny ženy,
které  lezou na umělé stěně nebo venku
na skále. 
Lady packet za zvýhodněnou cenu 
obsahuje:
• dámský univerzální úvazek NARA s na-

stavitelnými nohavičkami.

• černá šroubovací HMS karabina
HYPNOS

• lehký a kompaktní jistící kýbl SHUTTLE
pro dvojitá, poloviční i jednoduchá lana
o průměru 7.8 - 10.5 mm

• pytlík na magnézium COMIC s rychlým
uzavíracím systémem

Ideální set pro všechny, kteří chtějí začít
s lezením na stěně nebo venku
ve skalách. 
Versa packet za zvýhodněnou cenu
obsahuje: 
• univerzální úvazek VERSA s nastavitel-

nými nohavičkami.

• šroubovací HMS karabinu HYPNOS
• 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 pře-
zkou 

• MAGNUM kostka, 56 g perfektního pří-
rodního magnézia pro maximální ab-
sorpci potu a přilnavost

opasek pro pytlík
na magnézium C309

Magnum
kostka
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technická data *

ÚVAZKY
                                                                    velikost                           K1                           K2                          XS                          S                           

CRUX                                                          (M)          A      cm                                                                        65-75                     70-80                   
C5049                                                          325 g              in                                                                         25,5-29,5               27,5-31,5              
                                                                                   B      cm                                                                        49                          52                        
                                                                                          in                                                                         19                          20                        

GURU                                                          (M)          A      cm                                                                        65-75                     70-80                   
C5050                                                          416 g              in                                                                         25,5-29,5               27,5-31,5              
                                                                                   B      cm                                                                        50-55                     50-55                   
                                                                                          in                                                                         19,5-21,5               19,5-21,5              

NARA                                                         (M)          A      cm                                                                        55-65                     60-70                   
C5051                                                          400 g              in                                                                         19,5-23,5               21,5-25,5              
                                                                                   B      cm                                                                        45-50                     45-50                   
                                                                                          in                                                                         17,5-19,5               17,5-19,5              

MIDI                                                           (M/L)       A      cm                                                                                                     65-80                   
C5052                                                          455 g              in                                                                                                       25,5-31,5              
                                                                                   B      cm                                                                                                     50-55                   
                                                                                          in                                                                                                       19,5-21,5              

NEMO                                                        (K1)         A      cm           55-65                     60-70                                                                               
C5053                                                          315 g              in             19,5-23,5                21,5-25,5
                                                                                   B      cm           45-50                     45-50
                                                                                          in             17,5-19,5                17,5-19,5

VERSA                                             (XS-M)                                                                        XS, S, M                                      
C5048                                                          420 g       A     cm                                                                        63-90                                                 
                                                                         in                                                                         25-35,5                                               
                                                                   B      cm                                                                        45-58                                                 
                                                                         in                                                                         18-23                                                 

ATTACK                                                     (M)          A     cm                                                                        65–75                    70–80                   
C5020                                                          460 g              in                                                                         25,5–29,5               27,5–31,5             
                                                                                   B      cm                                                                        45–50                    50–55                   
                                                                                          in                                                                         17,5–19,5               19,5–21,5             

FLAKE                                                        (M/L)       A      cm                                                                                                     65-80                   
C5045S                                                        240 g              in                                                                                                   25,5-31,5              
                                                                                  B      cm                                                                                                 50-55                   
                                                                                         in                                                                                                   19,5-21,5              

TOP                                                             UNI          A      cm                                                                                                   60–120                 
C5031BS                                                      366 g              in                                                                                                     24–47                   
                                                                                  B      cm                                                                                                   42–66                   
                                                                                         in                                                                                                     17–27
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                         M                            L                             XL                           XXL                         norma                     XCE

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

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

                         65-75                     70-80                     78-88                                                    EN 12277                XCE 1019
                         25,5-29,5                27,5-31,5                30,7-34,7
                         55-65                     60-65                     65-70
                         21,5-23,5                23,-25,5                  25,5-27,5

                         75-90                     75-90                     85-100                                                  EN 12277                XCE 1019                        
                         29,5-35,5                29,5-35,5                33,5-39,5                
                         60-65                     60-65                     65-70                                                    
                         23,5-25,5                23,5-25,5                25,5-27,5                

                                                                                                                                                  EN 12277                XCE 1019

                                             L, XL, XXL                                                                            EN 12277                XCE 1019
                                                       75-102
                                                       29,5-40
                                                       55-68
                                                       21,5-26,5

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

                         75-90                     75-90                     85-100                                                  EN 12277                XCE 1019
                         29,5-35,5                29,5-35,5                33,5-39,5               
                         60-65                     60-65                     65-70                     
                         23,5-25,5                23,5-25,5                25,5-27,25              

                                                                                                                                                EN 12277                XCE 1019
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                                                                    velikost                           S                            M                            M/L                         L                          

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

CANYON XP                                             (M/L)       A     cm           70–100                                                 80–110                                               
C5030BS                                                      614 g              in             28–40                                                   32–43                                                 
                                                                                   B      cm           42–66                                                   42–66                                                 
                                                                                          in             17–27                                                   17– 27                                                

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

DIGGER LIGHT                                  UNI                  cm           max. 110                                                                                                         
S0101YB00                                          520 g            in          max. 43               
                                                                                               cm            50–80
                                                                                          in             20–31

ALADIN                                           UNI          D     cm           75–110                                                                                                           
C5056                                                              240 g               in             30–43

BALA                                                          UNI          C     cm           95–125                                                                                                        
C5047                                                          350 g              in             37–49                   

TARZAN                                                    (M-XL)     A     cm           50-80                     50-80                     70-130                                               
W0050BR                                                     1530               in             20 - 31                   20 - 31                   27-51                                                 
                                                                                   B     cm           45-60                     45-60                     50-75                                                 
                                                                                          in             18-24                     18-24                     20-29                                                 
                                                                                   C     cm           145-165                 145-165                 160-205                                             

TARZAN LIGHT                                                                             UNI
C5036BR00                                                  (UNI)        A     cm           60-130                                                                                                            
                                                                    990                 in             24-51                                                                                                              
                                                                                   B     cm           35-70                                                                                                              
                                                                                          in             14-27                                                                                                              
                                                                                   C     cm           150-200                                                                                                          
                                                                                                                                                                      

technická data *

ÚVAZKY
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                         XL                           XXL                        norma                      XCE

                                                                                      EN 12277                XCE 1019

                         90–120                                                 EN 12277                XCE 1019
                         36–48                                                                                 
                         42–66                                                                                 
                         17–27                                                   

                                                                                     EN 12277                XCE 1019

                                                                                     EN 12277                XCE 1019

                                                                                     EN 12277                XCE 1019

                                                                                     EN 12277                XCE 1019

                         70-130                   70-130                   EN 358, 813, 361    XCE 1019
                         27-51                     27-51                                                    
                         50-75                     50-75                                                    
                         20-29                     20-29                                                    
                         160-205                 160-205

                                                                                     EN 12277                XCE 1019
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       



Luboš Mázl I Sandstone
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Od prvního vylezení na Krále v Adršpachu
uplynula dlouhá doba. V Adršpachu, Teplic-
kých skalách, na Ostaši a v Broumovských
stěnách mezi tím vznikly tisícovky lezeckých
cest. A nové stále vznikají. Každá má svůj
příběh, každá je něčím ojedinělá. 
Dokumentární film SANDSTONE představuje
unikátní lezeckou oblast na severovýchodu
Čech, která si i přes nové trendy v lezení za-
chovává své tradiční hodnoty. Autoři filmu
vybrali zásadní cesty jednotlivých dekád,
které představí současní lezci Jitka a Luboš
Mázlovi, Dušan Stoupa Janák, Sebastian
Munoz, Carlos Logrono a bratři Stráníkovi.
Filmem provází také legendy místních skal,
Bohumil Sýkora a Tomáš Čada, kteří se ne-
smazatelně zapsali do historie pískovco-
vého lezení.
Film si klade za cíl připomenout meziná-
rodní lezecké komunitě, co je to „místní
písek“, jedinečnost této lokality, pravidla
a zvyklosti, které jsou spojeny s lezením
na pískovcových skalách v České republice.

Text: Petr Kašpar

Luboš Mázl, Dobří Holubi se vracejí Xa, Holoubek, Teplické skály, Česká republika • Foto: Petr Piechowicz
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Route 44
když se zkušenost dotýká
budoucnosti
Unikátní technologie vyvinutá a pa-
tentovaná firmou Singing Rock.
Technologie Route 44 dovoluje
kombinovat hodnoty lan, které dříve
kombinovat nešly.
Lano pletené technologií Route44
je kompaktnější, měkčí a hlavně
odolnější než běžné lano. Toho je
dosaženo optimalizací množství,
jemnosti a napětí opletové příze,
která je spletena do kruhu 44 pa-
ličkami (oplet se skládá ze 44 přízí).

Teflon®

teflonová impregnace
Vybraná horolezecká lana jsou vy-
tvořena s ochrannou 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 mani-
pulace s lanem. Především však
ztrácí svou pevnost a tím bezpeč-
nost. Lano bez impregnace zamrzá
a může být pro další činnost nepo-
užitelné. Teflonová vrstva tak zabra-
ňuje vniknutí vody a prachových
částic do struktury lana a zvyšuje
tím jeho životnost.

Single Tech
S technologií Single Tech je každá
příze zapletena do opletu samo-
statně. Oplet vyrobený technologií
Single Tech zvyšuje odolnost lana
proti odření a zvyšuje mechanické
vlastnosti lana. 
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* dynamická lana

L0524GW

HERO DRY 9.6
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 manipulaci 

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

• ačkoliv je lano tenké, zaručuje se dlou-
hou životností 

• ošetřeno speciální impregnací Teflon®

která dává lanu delší životnost během
používání

• Teflon® je na lano nanášen revoluční
nanotechnologií, která propůjčuje lanu
lepší vlastnosti. 

• ideální pro sportovní lezení a jednodél-
kové ledolezení 

• úprava Teflon®

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

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

L0384RX

ICON 9.3 DRY
Velmi lehké jednoduché lano s impregnací
proti vodě pro špičkové lezce nebo pro le-
dovcové 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 extrémních
výstupech v horách.

• Teflon® je na lano nanášen revoluční
nanotechnologií, která propůjčuje lanu
lepší vlastnosti. 

• oplet je odolnější vůči oděru a zároveň
stále příjemný na dotek

• úprava Teflon®

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

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

L0380RX

ICON 9.3
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



L0320YB

GLORY 9.8
Jednoduché lano s výbornou hmotností, 
životností a použitím.
• vyrobeno pomocí unikátní patentované

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

manipulaci, nízkou váhu a dlouhou
životnost

• oplet je odolnější vůči oděru
a zároveň stále příjemný na dotek

• termotransferové koncové značení
lana

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

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA
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dynamická lana *

L0324BY

GLORY 9.8 DRY
Jednoduché lano s výbornou hmotností, 
životností a použitím. Vhodné pro spor-
tovní lezení a jednodélkové ledolezení
• vyrobeno pomocí unikátní patentované

technologie Singing Rock Route 44.
• parametry lana jsou vyváženy tak, že

dávají Glory vynikající ohebnost,
kompaktnost, a především odolnost

• snadné vázání a rozvazování uzlů,
příjemná práce s lanem.

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

• Teflon® je na lano nanášen revoluční
nanotechnologií, která propůjčuje lanu
lepší vlastnosti. 

• ideální pro trénink těžkých cest na RP
přelezy

• úprava Teflon®

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

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

L0520GW

HERO 9.6
Vynikající jednoduché lano pro sportovní
lezení.
• Single Tech konstrukce opletu dává

lanu zvýšenou odolnost vůči oděru 
a výborné vlastnosti při manipulaci 

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

• ačkoliv je lano tenké, zaručuje se dlou-
hou životností 

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

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA



L0360GG

SCORE 10.1
Výborné lano pro sportovní lezení se
skvělou viditelností.
• vyrobeno pomocí unikátní patentované

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

manipulaci, nízkou váhu a dlouhou ži-
votnost

• snadné vázání a rozvazování uzlů, pří-
jemná 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
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* dynamická lana

L0530RA

MYSTIC 10.1
Skvělé jednoduché lano s neobvyklým
designem. 
• Single Tech konstrukce opletu dává

lanu zvýšenou odolnost vůči oděru
a výborné vlastnosti při manipulaci 

• 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

L0534AG

MYSTIC DRY 10.1
Skvělé jednoduché lano s neobvyklým 
designem.
• Single Tech konstrukce opletu dává

lanu zvýšenou odolnost vůči oděru
a výborné vlastnosti při manipulaci 

• výborně se s ním jistí ve všech jistít-
kách na trhu. 

• ošetřeno speciální impregnací Teflon®

která dává lanu delší životnost během
používání 

• Teflon® je na lano nanášen revoluční
nanotechnologií, 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
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L3020

GEMINI 7.9
Poloviční a dvojité lano pro ty kteří
počítají každý gram.
• testováno a certifikováno podle EN 892

jako půlka i jako dvojče.
• nízká váha a špičkové parametry

umožňují jeho široké použití: ledole-
zení, 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
nanotechnologií, 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 dobí-
rání dvou druholezců.

• úprava Teflon®

• termotransferové koncové značení lana
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

L0510

ACCORD 8.3
Poloviční a dvojité lano s vynikající
odolností a lehkostí. 
• testováno a certifikováno podle EN 892

jako půlka i jako dvojče.
• kompaktní lano odolné proti oděru

s minimálním 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 doplňkové jištění, např. při dobí-
rání dvou druholezců.

• termotransferové koncové značení lana
• Ultrasonic zakončení konců lana

XCE 1019 • EN 892 • XUIAA

L0340AX

DURAN 10.4
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 ži-
votnost

• lano má silnější oplet s vysokou odol-
ností proti oděru, avšak stále si zacho-
vává výborné manipulační 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

dynamická lana *
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* dynamická lana

Termotransfer
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 zakon-
čena unikátní technologií ULTRASONIC.
Posledních cca 15 mm délky lana je jádro
s opletem spojeno v jeden kompaktní
celek.

Middle
marking
Většina dynamických lan běžných délek
je označených v polovině tzv. middle mar-
kingem.
Lano je v polovině své délky výrazně
označenou barvou, která nenarušuje jeho
strukturu ani mechanické vlastnosti.
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STATIC 10.5
L0230WR bílá
L0230RR červená
L0230BB černá
L0230KK khaki

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

STATIC 11.0
L0250WR bílá
L0250RR červená
L0250BB černá

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA • NFPA

STATIC R44 10.5
L0430WR bílá
L0430RR červená
L0430BB černá
L0430KK khaki

XCE 1019 • EN 1891 • NFPA • XUIAA

STATIC R44 11.0
L0450WG bílá
L0450RR červená
L0450BB černá
L0450OO orange

XCE 1019 • EN 1891 • NFPA • XUIAA

STATIC 9.0
L0220WR bílá
L0220BB černá

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

Špičková statická lana různých průměrů
určená pro záchranu zraněných, manipu-
laci s předměty a práci ve výškách a nad
volnou hloubkou.
Splňují nejnáročnější požadavky záchra-
nářů, hasičů, výškových specialistů
a všech ostatních profesionálů, kteří vy-
žadují nejvyšší kvalitu při každodenním
nasazení.

statická lana *
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* speleo lana

* pomocné šňůry

L0240WR

SPELEO 10.5
XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

L0440WR

SPELEO R44 10.5 
Speleologové kladou důraz na maximální
oděruvzdornost a dlouhou životnost.
Speleo lana SINGING ROCK si i po nej-
horším zacházení v extremních podmín-
kách zachovávají své skvělé vlastnosti. 
Pro pracovní a speleologická lana platí
ČSN EN 1891 – Nízkoprůtažná lana
s opláštěným jádrem.

XCE 1019 • EN 1891 • XUIAA

L0041 – L0081

POMOCNÁ ŠŇŮRA
Pomocná horolezecké šňůra je užitečným 
pomocníkem pro všechny vertikální
dobrodružství, záchrany a sebejištění
• jednoduché použití
• pevné
• univerzální použití
Materiál: Polyamid

XCE 1019 • EN564 • XUIAA
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K0050OS03 – SET
HRANOVÁ KLADKA
Kompaktní lehká chránička lana, vyro-
bena z hliníkových slitin
• nastavitelná, vhodná pro práci přes

ostré hrany, umožňuje bezpečnou práci
ve výškách, či tahání těžkých břemen

• chrání pohybující se lano před prodře-
ním

• moduly jsou spojené maticovými kara-
binami, jejich počet je možno upravit
dle dané pracovní situace

• jednotlivé moduly dobře kopírují terén
• dodává se v sadě 3 moduly + 4 mati-

cové spojky
• možno dokoupit samostatný díl
Hmotnost: 777 g

příslušenství *

W8100B
ROPE PROTECTOR
Chrání lano proti prodření.
50/70/100/120 cm
Materiál: PVC
Barva: mix barev

W1027B
DEFENDER
Chrání lano proti prodření. Toto tejřidlo
je polstrováno a pojme i více lan.
80/120 cm
Materiál: Cortex

X0004GB
HORKÝ NŮŽ
Elektrický horký nůž je ideální přístroj
pro bezpečné a rychlé řezání lan a po-
mocných šňůr. Ideální do ruky, nůž se
rychle zahřívá. 

E0015XX
ROPEMARKER
Jednoduchý a originální prostředek pro
značení středů lan, popisování sedáků,
postrojů, spojovacích a kotvících pro-
středků atd., a to i na nosných částech.
Chemické složení nepoškozuje strukturu
lana ani popruhů a zaručuje dlouhou tr-
vanlivost značení.
Vyznačuje se dobrou přilnavostí a trvan-
livostí. 
Je inertní k PA, PP, PES, PE.

C0001BB
ROPE BAG
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  (±15 g)
Barva: černá
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DYNAMICKÁ LANA

POMOCNÉ ŠŇŮRY

SPELEO LANA

                              kód              pevnost v tahu    pevnost v uzlu   statický průtah      počet pádů              hmotnost        typ
                                                      kN                        kN                      %                                                            g/m                 
Static R44 10,5           L0430           35,8                     22,3                   3,4                         >15                          72                   A
Static R44 11              L0450           34,7                      20,3                   3,2                         >20                          77                   A
Static 9                      L0220           25,5                      14,5                   3,5                         >8                            52,9                B
Static 10,5                 L0230           30,6                      19,3                   3,3                         >10                          69                   A
Static 11                    L0250           37,8                      24                      3,3                         >20                          80                   A
Stitched eye               W25              30                        18                      3,2                         >20                          79                   A

XCE • EN 1891 • XUIAA     balení statických lan: svazek - 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka - 100, 200 m

STATICKÁ LANA

                              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

XXCE • EN 1891 • XUIAA   balení speleo lan: svazek - 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka - 100, 200 m

                              průměr                       hmotnost                   pevnost v tahu           délka                         
coil                              mm                              g/m                             kN                               m                                ft
L0041                         4                                 12,6                            3,2                              100                             328
L0051                         5                                 18,7                            5                                 100                             328
L0061                         6                                 23,2                            9                                 100                             328
L0071                         7                                 35,1                            11,5                            100                             328
L0081                         8                                 39,8                            16                               100                             328                                   
XCE 1019 • EN 564 • XUIAA                                

                  kód           barva    délky*                       průměr  hmotn. stat. průtah.  dyn. průtah   počet pádů    rázová síla   typ
                                              m                                   mm      g/m               %                  %                                   kN
Hero dry      L0524GW modrá   30 - 80                           9.6        60             6,3             36,5                 8                  7   single
Hero           L0520GW bílá       30 - 80                           9.6        60             6,3             36,5                 8                  7   single
Mystic dry    L0534AG   duhová  30 - 80                         10.1        68             5,7                32                 9               7,9   single
Mystic         L0530RA  duhová  30 - 80                         10.1        68             5,7                32                 9               7,9   single
Icon dry       L0384RX   červená 30 – 80                          9,3        57             9,0             33,9                 5               8,4   single
Icon            L0380YX   žlutá     30 – 80                          9,3        57             9,0             33,9                 5               8,4   single
Glory dry     L0324BY   žlutá     30 – 80, 100, 200           9,8        62             7,9             36,3                 6               8,9   single
Glory           L03020BB modrá   30 – 80, 100, 200           9,8        62             7,7                32                 6               8,9   single
Score          L0360GG  zelená   30 – 60, 80, 100, 200   10,1        66                7             31,9                 8               9,1   single
Rave           L0330RS   červená 30 – 70, 100, 200         10,3        66             7,7                32                 7               9,3   single
Duran          L0340AX   modrá   30 – 60, 80, 100, 200   10,4        70                6             31,3               10               8,7   single
Accord         L0510       modrá   30 – 70, 100, 200           8,3        43       9 / 6,4        32 / 34        5 / 15       5,9 / 9,7  half / twin
                  L0510       zelená   30 – 70, 100, 200           8,3        43       9 / 6,4        32 / 34         5 / 15       5,9 / 9,7  half / twin
Gemini        L3020       červená 30 – 70, 100, 200           7,9        39       8 / 7,3        33 / 29         5 / 16       5,7 / 8,3   half / twin
                  L3020       žlutá     30 – 70, 100, 200           7,9        39       8 / 7,3        33 / 29         5 / 16       5,7 / 8,3   half / twin

XCE • EN 892 • XUIAA • balení dynamických lan: svazek - 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka - 200 m

* technická data

Několik poznámek: 
lano typu A - pro všeobecné použití (vč. zá-
chrany a speleologie) 
lano typu B - se stejnou konstrukcí, ale niž-
šího výkonu než u typu A, vyžadující větší
péči při užívání (v normě není další specifi-
kace definována).

Statická pevnost je rovněž definována
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 jejich výrobu nelze použít
polyethylen a polypropylen.

Průtažnost lana
Prodloužení lana při aplikaci zkušební 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
minimálně 5 takových pádů.
Lana A se zkoušejí se závažím o hmotnosti
100 kg, lana B o hmotnosti 80 kg 
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Montblanský masiv, Chamonix, Francie • Foto: Pavel Nesvadba



SINGING ROCK podporuje české horské
vůdce již od roku 2003.
Někteří z nich používají, testují a „ničí“ naše
výrobky v nejnáročnějších podmínkách
a v největší možné intenzitě.
Jejich zkušenosti, zážitky a připomínky jsou
pro nás potřebnou esencí pro vytvoření
spolehlivých a bezpečných sedáků, lan, ka-
rabin a dalšího lezeckého „hardwaru“.
Během několika let (od založení ČAHV -
české asociace horských vůdců) se někteří
z jejich členů vyprofilovali na specialisty pro
skalní, ledové nebo mixové lezení.
Další z nich jsou skialpinisté, odborníci na
laviny a freeride. A několik z nich zakouší
pobyty a lezení na vrcholy nad 8 000 metrů.
Oni a jejich klienti nám pomáhají zlepšovat
stávající produkty a vytvářet nové.

35
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helmy
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* helmy

C0052GX00 - šedá
C0052GX00 - modrá

KAPPA
• lehká a odolná lezecká helma s inovativním designem
• skořepina z houževnatého ABS brání průniku ostrých před-

mětů 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 pod-
bradního 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
CE • EN 12492
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Foto Pavel Nesvadba
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* helmy
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C0049SW00
TERRA II ŠEDÁ

C0049OW00
TERRA II ORANŽOVÁ

C0049GW00
TERRA II ZELENÁ

TERRA II
lehká helma pro všechny lezecké aktivity
• univerzální velikost
• plně nastavitelná
• lehká
• dobře odvětraná
• kompatibilní s každou čelovou svítilnou

na trhu 
• čtyři barevné kombinace

Materiál: skořepina: polykarbonát
polstrování: polystyren

Obvod hlavy: 51 – 60 cm
Hmotnost: 270 g / 9.52 oz

C0049GW00 – TERRA II zelená
C00490W00 – TERRA II oranžová
C0049SW00 – TERRA II šedá
C0049BB00– TERRA II černá matná

XCE • EN 12492

C0049BB00
TERRA II ČERNÁ
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Lucie Hrozová I Iron (wo)man M14
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Jen málo českých lezců se dokázalo ve své
lezecké disciplíně probojovat do úzké svě-
tové špičky. Za tím vším je kupa talentu,
tréninkové dřiny a hlavně bezbřehého za-
pálení do lezení. Lucka Hrozová dokázala
ještě víc, než sbírat medaile na závodech.
Překonala sama sebe i strach z nástrah le-
zení venku - jen tak mohla zvládnout pře-
lézt extrémně obtížné drytoolové a mixové
cesty jako první žená na světě! Pokud
někdo v těchto disciplínách posunuje hra-
nice ženského lezení, pak je to právě
Lucka, která jako první žena na světě pře-
lezla cestu Ironman M14, nejtěžší dryto-
olová cesta světa. 
Lucka poté co přelezla Superman M13,
Spiderman M13+, dokončila přelezem Iron-
man M14 trio cest od Roberta Jaspera.
Ironman M14 je 40 m dlouhá vytrvalostní
cesta, kterou Robert Jasper vytvořil v ob-
rovském převisu v Eptingenu ve Švýcarsku.
Pokud nikdo neshodí klasifikaci této cesty,
tak Lucka Hrozová beze sporu bude první
ženou světa, které se povedlo přelézt cestu
této obtížnosti. Každopádně momentálně
je Lucka nejlepší drytoolovou lezkyní na
světě!

Lucie Hrozová, Ironman M14, Eptingen, Švýcarsko • Foto: Pavel Nesvadba
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cepíny & mačky
šrouby & příslušenství
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* cepíny

RK003 – s tloukem
RK004 – s lopatkou

BANDIT
Multifunkční zbraň se širokým využitím.
Cepín je určený zejména pro lezení obtížných
ledopádů a technicky náročných horských
cest, ale díky modulárnímu systému jej
můžete přizpůsobit každému výstupu.
• Prohnutý tvar násady umožňuje jedno-

dušší lezení v ledových boulích nebo ve
skále a zároveň zaručuje optimální úhel
úchopu. 

• Kovaná hlava dovoluje použití hrotu ICE
nebo DRY a také volbu mezi tloukem a lo-
patkou. Pro náročné 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 zároveň aby poskytovala oporu
při lezení v měkkém sněhu. Těžiště hlavy
sleduje trajektorii záseku a takto vyvá-
žený cepín proniká lehce i do tvrdého
ledu. Otvor v hlavě je dost velký pro při-
pojení karabiny nebo zavěšení cepínu na
PORTER.

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

• Chránič na prsty “Boxer” umožňuje jedno-
dušší lezení bez poutek a zabraňuje otlu-
čení prstů.  

• Háček “Rhino” pro vyšší úchop při nároč-
ném ledovém/mixovém lezení a také pro
lezení v položeném terénu. Boxer i Rhino
lze zcela odejmout a tím získat lehký
cepín pro technické lezení v horách. 

• Standardně dodáván s hrotem ICE

Hmotnost: (zahrnuje hrot Ice, 
tlouk/lopatka, Boxer, Rhino): 610 g 
Délka: 50 cm 
Materiál: 
hrot – Cr-Mo ocel
hlava, spodní hrot, násada – dural 
rukojeť – dvoukomponentní plast

XCE 1019 • EN 13089
hrot ICE/DRY typ 2 (T)
násada typ 2 (T)
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RK006

WIZARD LIGHT
Náš nejlehčí cepín specielně určený
pro skialpinismus, výškové
horolezectví a pro všechny aktivity,
kde záleží na každém gramu.
• Lehčí varianta cepínu Wizard.
• Bez spodního ocelového hrotu.
• Spodní část násady je ukončena zá-

slepkou proti vnikání sněhu a otvorem
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)

RK112

BUNGEE
Lehká pružná smyčka sloužící k připojení
cepínu k sedacímu 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 ra-

mena usnadňují orientaci

Pevnost: 300 kg (3 kN)
Světlost (d): 14 mm
Váha kompletu: 94 g
Délka: 64 – 136 mm včetně karabin
Materiál: 
karabiny - slitina hliníku
popruh - PAD

RK005

WIZARD
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 případě
pádu. 

• Otvory v hlavě cepínu a spodním hrotu
jsou dostatečně velké pro spojení s ka-
rabinou. 

• Dodáváno včetně jednoduchého poutka
FIX. 

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

XCE 1019 • EN 13089
Násada typ 1 (B)

RK111
FIX
Jednoduché poutko 
s minimální váhou pro 
cepíny MERLIN a WIZARD.
Pevnost: 100 kg (1 kN)
Hmotnost: 24 g
Materiál: Polyamide

RK007

MERLIN
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 tvrdého
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 připojení
karabiny. 

• Dodáváno včetně jednoduchého poutka
FIX. 

Hmotnost: 455 - 505 g
Délka: 58, 65, 72 cm 

XCE 1019 • EN 13089
Násada typ 1 (B)

cepíny *
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Singing Rock zaměstnanci v akci, Reiter Alpe, Německo • Foto: Borek Nechanický
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mačky *

FAKIR
Víceúčelová dvanáctihrotá mačka pro
klasické horské výstupy. Vyvinuta pro
všechny terény od ledovcových túr a
sněhových výstupů až po ledové kuloáry. 
• Asymetrický tvar mačky umožňuje op-

timální připnutí na botu a tím i maxi-
mální oporu v náročnějším terénu. 

• Mačky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
Cr-Mo oceli. 

• Mačky se vyrábějí se třemi upínacími
systémy, čímž jsou vhodné pro všechny
druhy vysokohorské obuvi. 

• Velikost mačky je lehce nastavitelná
bez použití nářadí. 

• Dodávány včetně vyhazovačů sněhu
„Bouncer“.

Hmotnost:
FAKIR / C:  945 g (33.33 oz)
FAKIR / S:  1010 g (35.63 oz)
FAKIR / T:  1005 g (33.45 oz)
Velikost: 39-47

XCE • EN 893

RK202**00C
FAKIR/ Classic

RK202**00S
FAKIR/ Semi-classic

RK202**00T
FAKIR/ Tech

LUCIFER
Univerzální mačky s vyměnitelnými
předními hroty. Vyvinuty pro lezení  str-
mých svahů,  ledopádů a náročných
mixových cest. 

RK203**00S
LUCIFER/ Semi-classic

RK203**00T
LUCIFER/ Tech

• Modulární konstrukce umožňuje nasta-
vení maček s mono hrotem nebo
dvěma předními hroty. 

• Mono hrot je umístěn pod palec a díky
asymetrickému tvaru mačky, je ideálně
umístěn na botu, čímž zaručuje maxi-
mální podporu v kolmém terénu. 

• Hroty a rám mačky jsou vyrobeny
z kvalitní Cr-Mo oceli. 

• Mačky jsou vyráběny se dvěma upína-
cími systémy pro tvrdé lezecké boty. 

• Velikost mačky je lehce nastavitelná
bez použití nářadí. 

• Dodávány včetně vyhazovačů sněhu
„Bouncer“.

Hmotnost:
LUCIFER / S: 1150 g
(s mono hrotem 1085 g) 
LUCIFER / T: 1145 g 
(s mono hrotem 1080 g)
Velikost: 39-47

XCE • EN 893
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* šrouby do ledu

RK251XX000  

OBAL NA MAČKY 
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 vybavení

• vnitřní popruh s uzavíráním na suchý
zip zabraňuje pohybu maček v obalu

Barva: černá/žlutá
Hmotnost: 250 g (± 15g) 
Materiál: PVC

RK231XX000 

OBAL NA ŠROUBY
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/žlutá
Hmotnost: 150 g (± 15g) 
Materiál: PVC

SHARK
Šrouby z nerez oceli do ledu pro zajištění
výstupů ve vodním ledu a na ledovci.
• ve třech různých délkách
• vysoká pevnost a odolnost proti korozi
• čtyři kvalitní ostré zuby
• tenký profil závitu
• snadné osazování i v přemrzlém

vodním ledu (pod -10°C)
• pro rychlejší zašroubování a vyšroubo-

vání slouží klička QUICK

RK301XS017
SHARK L17
Hmotnost: 150 g
Délka: 170 mm
XCE 1015 • EN 568:2008

RK301XS022
SHARK L22
Hmotnost: 180 g
Délka: 220 mm
XCE 1015 • EN 568:2008

RK300XB00
QUICK
Klička pro šrouby do ledu.
• slouží pro rychlejší a snad-

nější šroubování šroubů
SHARK do ledu

RK301XS012
SHARK L12
Hmotnost: 120 g
Délka: 120 mm
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příslušenství *

                                          barva hmotnost dílů popis

TLOUK
RK105BB000

černá 44 g 1 tlouk pro cepín Bandit

LOPATKA
RK106BB000

černá 49 g 1 lopatka pro cepín Bandit

PODLOŽKA 
POD HROT
RK113BB000

černá 12 g 1 podložka pod hrot pro cepín Bandit 

HROT ICE
RK107BB000

černá 133 g 1 hrot pro cepín Bandit určený 
pro lezení v ledu 

HROT DRY
RK108BB000

černá 139 g 1 hrot pro cepín Bandit určený 
pro drytooling

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

NÁHRADNÍ DÍLY PRO CEPÍNY

                                          barva hmotnost dílů popis

BOUNCER FAKIR
RK601YY000

žlutá 94 g pár vyhazovač sněhu pro mačky Fakir

BOUNCER LUCIFER
RK602YY000

86 g pár vyhazovač sněhu pro mačky Lucifer

PŘEDNÍ HROT
LUCIFER  
RK603GG000

zelená 34 g 4 ks sada výměnných hrotů pro mačky 
Lucifer (4 ks)

SPOJOVACÍ 
PLECH XL 
RK604SS005

XL 58 g pár dlouhý spojovací díl pro mačky Fakir 
a Lucifer

NÁHRADNÍ DÍLY PRO MAČKY
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Dejan Koren, Peričnik, Julské Alpy, Slovinsko, WI5+, 90°, 120m • Foto: Stanka Koren
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Felipe Camargo I Dvě 8B+ v jednom týdnu
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Na podzim roku 2013 se Felipe Camargo
vydal na dvoutýdenní boulderingový výlet
do Švýcarska a Rakouska, aby vyzkoušel
populární bouldery v Magic Woods a Sil-
vrettě. I přes velmi deštivé počasí se Feli-
pemu zadařily dvě 8B+ v jednom týdnu:
Never Ending Story v Magic Woods a Me-
mento v Silvrettě.
Felipe říká o Never Ending Story: „Po třech
dnech dřiny pro mě nekonečný příběh
skončil! Mám takovou radost, že jsem
Never Ending Story V14 zvládl! Pamatuju
si, jak jsem kdysi, když jsem s lezením za-
čínal, slyšel o prvovýstupu Chrise Sharmy.
Nikdy jsem si nemyslel, že bych to taky do-
kázal!
A o Mementu v Silvrettě: „Tento pátek byl
pro mě mimořádný! Dave Graham, Facundo
Langbehn a já jsme jeli do Silvretty v Ra-
kousku, abychom utekli dešti v Magic
Wood. Byl to skvělý den, místo bylo ma-
gické a mně se povedl během jednoho dne
přelézt Memento V14! Nikdy bych to neče-
kal. Boulder je úžasný, krátký a silový s
těžkým prvním krokem a dynamickým kro-
kem na konci z opravdu malé lišty. Vždycky
jsem se díval na videa z tohoto boulderu
a říkal jsem, že by mi sedl – a opravdu!
Opravdový boulder, krátký a silový! Třídu je
těžké určit... kvůli tomu dynamickému
kroku je to opravdu specifické.“

Felipovi blahopřejeme a přejeme mu hodně
úspěchů při jeho lezeckých a boulderových
projektech v Brazílii.

Felipe Camargo, Memetno 8B+, Silvretta, Rakousko • Foto: Pavel Nesvadba
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KEY-LOCK
pro snadnou manipulaci
Jednoduchý a geniální systém zá-
padky, který řeší problémy spojené
s tradičním řešením karabin.
Lano, smyčka nebo plaketa nýtu se
nezachytí o zobáček na nosu kara-
biny.
Systém key-lock nemá ostré hrany,
které by mohly poškodit lano nebo
smyčku.

HOT FORGING
Nejnovější technologie ve zpraco-
vání 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 nemysli-
telné. Dostat materiál, tam kde ho
chceme mít. Karabiny vyrobené
technologií hot forging jsou lehčí,
odolnější a pevnější

karabiny

UNIKÁTNÍ
PRODUKTOVÉ
ČÍSLO
individuální číslo
Značení kovových komponentů jedi-
nečným výrobním číslem. Pro zlep-
šení evidence a kontroly jsou
kovové komponenty Singing Rock
označeny jedinečným číslem v rámci
výrobní zakázky. Karabiny s tímto
jedinečným číslem jsou v katalogu
označeny textem: „Unikátní produk-
tové číslo“.
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* karabiny

K0009EE00
VISION/rovná
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

K0025EE00
VISION/prohnutá
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

K0010EE00
K0010BB00 černá matná

EXTASY/prohnutá
Robustní, víceúčelová karabina 
pro snazší cvakání lana
Prohnutý zámek, key lock, elox
XMA 25 kN  XCG 8 kN  XOG 10 kN
světlost (d) 20 mm
47 g 
XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

K0011EE00
K0011BB00 černá matná

EXTASY/rovná
Robustní, víceúčelová karabina.
Díky systému key-lock se dobře 
vycvakává z nýtů, skob nebo poutek
na úvazku.
Rovný zámek, key lock, elox
XMA 25 kN  XCG 8 kN  XOG 10 kN
světlost (d) 20 mm
47 g 
XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

K0013EE00
EXTASY WIRE/rovná
Odlehčená verze karabiny Extasy
s drátěným zámkem.
Drátěný rovný zámek, elox
XMA 25 kN  XCG 8 kN  XOG 10 kN
světlost (d) 22 mm
43 g 
XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

K0020EE00
EXTASY WIRE/
prohnutá
Odlehčená verze karabiny Extasy
s drátěným zámkem
Drátěný prohnutý zámek, elox
XMA 25 kN  XCG 8 kN  XOG 10 kN
světlost (d) 22 mm
43 g 
XCE 1019 • EN 12275 • XUIAA

K0018AA00
K0018BB00 - černá matná

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

K0016AA00
K0016BB00 - černá matná

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

K0017AA00
K0017BB00 - černá matná

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

OZONE KARABINY
Ozone byla navržena pro použití na
upevnění kladky, blokantů nebo slaňova-
cích a jistících prostředků. Téměř oválný
tvar u této karabiny umožňuje jednodu-
ché otáčení na jistících stanovištích nebo
při manipulaci se smyčkami. Ideální pro
uchycení do kotvících desek.
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karabiny *

K0007EE00
HYPNOS/šroubovací
Lehká a kompaktní HMS karabina 
pro jištění uzlem UIAA nebo kýblem. 
Pro lepší orientaci v lezeckém materiálu
je zámek ve třech barvách 
Šroubovací pojistka, key lock, elox
XMA 22 kN  XCG 7 kN  XOG 7 kN
světlost (d) 21,5 mm
71 g 
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA

K0008EE00
HYPNOS/TWL
Lehká a kompaktní HMS karabina 
pro jištění uzlem UIAA nebo kýblem. 
Pro lepší orientaci v lezeckém materiálu
je zámek ve třech barvách.
HMS, twist lock, key lock, elox
XMA 22 kN  XCG 7 kN  XOG 7 kN
světlost (d) 21,5 mm
75 g 
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA

K0012EE00
EXTASY/šroubovací
Naše nejmenší zamykací karabina, 
pro všechny druhy aktivit. Zámek 
ve třech barvách pro lepší orientaci 
na úvazku a na stanovišti.
Šroubovací pojistka, key lock, elox
XMA 25 kN  XCG 8 kN  XOG 10 kN
světlost (d) 17 mm
52 g 
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA

K0019EE00
HYPNOS/
triple lock
Lehká a kompaktní HMS karabina
Zámek ve třech barvách pro lepší 
orientaci na postroji a na stanovišti.
triple lock, key lock
XMA 22 kN  XCG 7 kN  XOG 7 kNN
světlost (d) 21,5 mm
75 g
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA
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K4310PP00
ARTWALL
Ocelová karabina specielně vyvinuta
pro potřeby lezeckých stěn a lanových
center.
• příčka fixuje karabinu v ideální poloze

a zabraňuje tak jejímu přetočení a za-
tížení napříč

• příčku lze snadno vyjmout pomocí im-
busového 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
Hmotnost: 130 g
XCE 1019 • EN 12275

WWW.SINGINGROCK.CZ

* karabiny

K4280PP
D KARABINA
S PŘÍČKOU/šroubovací
Příčka fixuje karabinu v ideální poloze
a zabraňuje tak jejímu zatížení napříč.
Příčka je nerozebíratelná.
Šroubovací pojistka
XMA 30 kN  XCG 9 kN  XOG 11 kN
světlost (d) 19 mm • 76 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362 • EN 12275 • XUIAA

K4290PP
D KARABINA
S PŘÍČKOU/TWL
Příčka fixuje karabinu v ideální poloze
a zabraňuje tak jejímu zatížení napříč.
Příčka je nerozebíratelná.
Šroubovací pojistka
XMA 30 kN XCG 9 kN XOG 11 kN
světlost (d) 19 mm • 81 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362 • EN 12275

K5330PE
VIA FERRATA / lock
30 kN
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 zabra-

ňující zachycení karabiny o materi-
álové poutko. 

XCG 30 kN  XMA 8 kN  XOG 9 kN
světlost (d) 26 mm • 87 g
XCE 0333 • EN 12275

K5070PP
D KARABINA VELKÁ /
šroubovací
Větší hliníková karabina s velkou
světlostí a vysokou pevností.
Šroubovací pojistka
XMA 30 kN XCG 8 kN XOG 9 kN
světlost (d) 26 mm • 88 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362 • EN 12275

K5290EE
D KARABINA / TWL
Lehká D karabina s pojistkou twist lock
pro různé použití. 
XCG 30  XMA 9  XOG 11
světlost (d) 19 • 80 g
XCE 0333 • EN 12275 • XUIAA
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K6950**
ARTWALL SET
Ocelová expreska specielně vyvinutá pro
potřeby lezeckých stěn a lanových 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

K6608E011
EXTASY
EXPRESS SET 5+1
Expreskové sety pro skalní  experty 
ve výhodném balení.
• ergonomický design
• Key Lock
• Hot Forged (kování za tepla)
• 3D značení
• příjemný chod zámků
22 kN
Popruh dyneema š. 11 mm
Hmotnost: 108 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275

K6601E011
EXTASY
Expreskový set pro skalní experty.
Key lock. Příjemný chod zámků.
Vše je podřízeno funkci.
22 kN
Popruh dyneema š. 11 mm.
Hmotnost: 108 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275

K6603E011
EXTASY/drát
Lehký set s drátěnou západkou.
Příjemný chod zámků.
Horský speciál
22 kN
Popruh dyneema š. 11 mm.
Hmotnost: 95 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 

K6602E011
EXTASY/mix
Univerzální expreska. Key lock.
Ergonomický design.
Univerzální partner pro lezení
22 kN
Popruh dyneema š. 11 mm.
Hmotnost: 101 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275

K6604E011
VISION
Náš vůbec nejlehčí expreskový set. 
Ideální partner pro lehký styl.
22 kN
Popruh dyneema š. 11 mm
Hmotnost: pouze 75 g
XCE 1019 • EN 566 • EN 12275

expreskové sety *

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

4
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* ocelové karabiny

* ocelové mailony

K4080ZO
D KARABINA OCEL/
šroubovací
Extrémně pevná ocelová karabina
pro práce ve výškách, ideální na tvorbu
kotvících 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 

K4241ZO07
OVAL KARABINA
OCEL/triplelock
Oválná karabina pro práci ve výškách,
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

K4081ZO
D KARABINA OCEL/
triplelock 
Extrémně pevná ocelová karabina
pro práce ve výškách, ideální na tvorbu
kotvících bodů. Pojistka triple lock, 
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

K4241Z005
OVAL KARABINA
OCEL/šroubovací
Oválná karabina pro práci ve výškách.
šroubovací pojistka, key lock, pozink
XMA 30 kN  XCG 9 kN  XOG 8 kN
světlost (d) 18 mm
pozinkováno • 176 g
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362

K82210Z
MAILONA 
VELKÁ DELTA
D 10 mm • 45 kN
světlost (d) 12 mm
pozinkováno
151 g
CE 0082 • EN 362
EN 12275

K82006Z  
MAILONA
MINI OVÁL
D 6 mm • 4 kN
světlost (d) 7,5 mm
pozinkováno
33 g 

K82008Z 
MAILONA 
MALÁ OVÁL
D 8 mm • 35 kN
světlost (d) 11 mm
pozinkováno
77 g 
CE 0082 • EN 362 
EN 12275

K82207Z 
MAILONA 
MALÁ DELTA
D 7 mm • 4 kN
světlost (d) 10 mm
pozinkováno
60 g

K82310Z 
MAILONA
VELKÁ D
D 10 mm • 45 kN
světlost (d) 12 mm
pozinkováno
144 g 
CE 0082 • EN 362
EN 12275
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pomocné karabiny *

WWW.SINGINGROCK.CZ

K9000BB03
PORTER                 
Plastová karabina pro nošení
ledovcových šroubů, skob a nářadí
• jednoduchá manipulace s materiálem
• vybrání v horní části karabiny slouží

k odkládání materiálu a umožňuje pří-
stup materiálu vespodu karabiny

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

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

K5052EE00
MINI PEAR
mix barev • 16 g 
světlost (d) 11 mm
není určeno k lezení

K5182EE00
MINI D
mix barev • 25 g
světlost (d) 14 mm
6 kN
není určeno k lezení

K0027BY00
MINI D SCREW
černá barva • 28 g
světlost (d) 13 mm
3 kN
není určeno k lezení

POZOR: NEPOUŽÍVEJTE K JIŠTĚNÍ!
Porter není pevnostní karabina!
Není určen k udržení lidské váhy.
Nepoužívejte jej k zachycení pádu
nebo k jištění.
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* technická data
KARABINY

kód      barva / povrch           materiál   EN12275  EN362      XCG   XMA  XOG   otevř. zámek  hmotnost
                                                          sport         work         kN     kN      kN     mm             g         oz

HYPNOS / šroubovací K0007EE00      titanová         dural        •               •              22     7        7       21,5           71       2.49
K0007BB00      černá             dural        •               •              22     7        7       21,5           71       2.49

HYPNOS / TWL K0008EE00      titanová         dural        •               •              22     7        7       21,5           75       2.63
K0008BB00      černá             dural        •               •              22     7        7       21,5           75       2.63

HYPNOS / triple lock K0019EE00      titanová         dural        •               •              22     7        7       21,5           75       2.63
k0019BB00      černá             dural        •               •              22     7        7       21,5           75       2.63

EXTASY / prohnutá K0010EE00      žlutá             dural        •               –             25     8        10     20              47       1.65
K0010BB00      černá             dural        •               –             25     8        10     20              47       1.65

EXTASY / rovná K0011EE00      titanová         dural        •               –             25     8        10     20              47       1.65
K0011BB00      černá             dural        •               –             25     8        10     20              47       1.65

EXTASY WIRE / rovná K0013EE00      titanová         dural        •              –              25     8        10     22              43       1.51
EXTASY WIRE / prohnutá K0020EE00      žlutá             dural        •              –              25     8        10     22              43       1.16 
EXTASY / šroubovací K0012EE00      titanová         dural        •               •              25     8        10     17              52       1.82

K0012BB00      černá             dural        •               •              25     8        10     17              52       1.82
VISION / rovná K0009EE00      titanová         dural        •               –              25     7        8       19              33       1.16
VISION / prohnutá K0025EE00      červená         dural        •               –              25     7        8       19              33       1.16
D OCEL / šroubovací K4080ZO          pozink           ocel         –              •              50     13      20     25              255     9
D OCEL / triple lock K4081ZO          pozink           ocel         –              •              50     13      20     25              267     9.42
OVAL OCEL / šroubovací K4241ZO02      pozink           ocel         –              •              30     9        8       18              176     6.21
OVAL OCEL / triple lock K4241ZO07      pozink           ocel         –              •              30     9        8       18              195     6.88
D KARABINA / šroubovací K4280PP          stříbrná         dural        •               •              30     9        11     19              76       2.69
D KARABINA / TWL  K4290PP        stříbrná         dural       •               •             30     9        11     19             81       2.84
D Big connector / šroub. K5070PP          stříbrná         dural        •               •              30     8        9       24              88       3.1
D connector / TWL K5290EE          titanová         dural        •               •              30     9        11     19              80       2.82
Via Ferrata K5330PE          stříbrná         dural        •               –              30     8        9       26              87       3.1
Artwall K4310PP          stříbrná         ocel         •               –              30     10     10     25             125    4.41
OZONE / šroubovací K0016AA00      modrá           dural        •               •              26     10      7       21              80       2.82

K0016BB00      černá             dural        •               •              26     10      7       21              80       2.82
OZONE / TWL K0017AA00      modrá           dural        •               •              26     9        7       21              85       3

K0017BB00      černá             dural        •               •              26     9        7       21              85       3
OZONE / triple lock K0018AA00      modrá           dural        •               •              26     9        7       21              85       3

K0018BB00      černá             dural        •               •              26     9        7       21              85       3
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Ve čtvrtek 8. srpna 2013 se Ondrovi Man-
dulovi a Jirkovi Pliskovi podařil výstup na
dosud neslezený vrchol hory Uzum Brakk
(6422 m) v pákistánském pohoří Karákó-
ram, která dosud odolávala všem pokusům
o zdolání. 
Výstup trval tři dny (plus jeden den slaňo-
vání na ledovec) a vedl přes 1600 m vy-
soký západní pilíř. Jirka Pliska říká:
„Téměř se nám podařilo vylézt celou cestu
volně. Kde se střídají skalnaté a ledové
segmenty, přešli jsme na 10 m na tech-
nické lezení A1, takže si druhý lezec užil
pěkný výstup, nejenom stoupání pomocí
ručního blokantu. Na stěně jsme měli
ideální podmínky a měli jsme i štěstí na
dobré počasí. Takže se nám podařilo do-
končit cestu s pracovním názvem „Ve
správném čase na správném místě“ (6.–9.
srpna 2013, 1600 m, 400 m sólo + 35
délek, 6b, 70 °, M5, A1).

SINGING ROCK tuto úspěšnou expedici
podpořil vybavením a Jirkovi a Ondrovi
k tomuto úžasnému výkonu blahopřejeme.

Uzum Brakk south-west face, Karakoram, Pákistán • Foto: Ondra Mandula 
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kladky, blokanty
jistící a kotevní zařízení
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* kladky

WWW.SINGINGROCK.CZ

K6220BB
KLADKA MALÁ
22 kN
max. Ø lana: 13 mm
použití: textilní lano
rolna: dural
ložisko: kluzné
Hmotnost: 94 g

XCE 0321 • EN 12278

K6380BB
TANDEMOVÁ 
KLADKA
25 kN 
max. Ø lana:
textilní: 13 mm
ocelové: 12 mm
Materiál rolny: nerezová ocel
ložisko: kuličkové

CE 0333 • EN 12278

Kladky různé konstrukce pro
záchranářství či vytahování těžkých 
břemen.

K0040EE00
K0040BB00 – černá verze

KLADKA MINI
• malá, lehká a odolná kladka

pro různé použití
• vyvinuta zejména pro nouzové

vytahování břemen
pevnost: 22 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana
rolna: dural, průměr 20 mm
ložisko: kluzné
unikátní výrobní číslo
hmotnost: 87 g

XCE 1019 • EN 12278

K0041EE00
K0041BB00 – černá verze

KLADKA EXTRA
• lehká a odolná kladka pro různé 

použití
• vyvinuta pro použití s prusíkovým

uzlem
• možno použít až 3 karabiny

v kotvícím oku
• kuličkové ložisko a velká rolna

pro maximální efektivitu
při vytahování břemen

pevnost: 32 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana
rolna: dural, průměr 48 mm
ložisko: kuličkové
pracovní zatížení rolny: 2x3 kN
unikátní výrobní číslo
hmotnost: 255 g

XCE 1019 • EN 12278

K0042EE00
K0042BB00 – černá verze

KLADKA TWIN
• lehká a odolná kladka

pro různé použití
• vyvinuta pro použití

s prusíkovým uzlem
• možno použít až 3 karabiny

v kotvícím oku
• kuličkové ložisko a velká rolna

pro maximální efektivitu
při vytahování břemen

pevnost: 36 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana
rolna: dural, průměr 48 mm
ložisko: kuličkové
pracovní zatížení rolny: 4x3 kN
spodní uchycovací bod: 12 kN
unikátní výrobní číslo
hmotnost: 424 g

XCE 1019 • EN 12278



64

stoupací blokanty *

K031DSD00
DOUBLE STOP PLUS
Ideální 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

K01001BB
INDY EVO
Ručně ovládané slaňovací zařízení s dvo-
jitým antipanickým systémem, který za-
brání jakémukoliv nežádoucímu prokluzu
lana.
INDY EVO je také slaňovací zařízení (v
souladu s EN 12841 typ C) pro pracovní
lano a umožňuje sestup kontrolovanou
rychlostí na statickm laně (EN 1891)
nebo dynamickém laně (EN 892).

Tato slaňovací brzda umožňuje slanění
dvou osob současně.
Rozměry: 212 x 58 x 38 (mm)
Hmotnost: 485 g
XCE 0436 • EN 341 • EN 12841:
Lano Ø 10 -12 mm (100 kg)
Lano Ø 11 -12 mm (200 kg)
NFPA 1983 (2012 ED):
Lano Ø 10 -13 mm (jedna osoba)

K6392BB
LIFT LEVÝ
Ruční blokant pro bezpečný 
a plynulý výstup
Ø lana 8 - 13 mm
Velikost: UNI
Hmotnost: 260 g
EN 12841:
Statické lano Ø 10 – 13 mm
EN 567:
Lano Ø 8 -13 mm

XCE 0333 • EN 567 • EN 12841

K6391BB
LIFT PRAVÝ
Ruční blokant pro bezpečný 
a plynulý výstup
Ø lana 8 - 13 mm
Velikost: UNI
Hmotnost: 260 g
EN 12841:
Statické lano Ø 10 – 13 mm
EN 567:
Lano Ø 8 -13 mm

XCE 0333 • EN 567 • EN 12841

Ruční a hrudní blokanty pro bezpečný a plynulý výstup po laně. LIFT je skvělou volbou
pro big wallové lezení a alpinismus. Otvor pro uchopení je dostatečně velký i pro použití
s rukavicemi.

K6400BB
CAM CLEAN
Hrudní blokant
Ø lana 8 - 13 mm
Velikost: UNI
Hmotnost: 140 g
EN 12841:
Statické lano Ø 10 – 13 mm
EN 567:
Lano Ø 8 -13 mm

XCE 0333 • EN 567 • EN 12841

slaňovací brzda *
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* jistící a slaňovací prostředky

K6132EE
K6132BB černá matná

BUDDY
Buddy je lehký a kompaktní jistící/slaňo-
vací kýbl. Díky jednoduchému tvaru,
snadnému podávání lana a vysokému
brzdnému účinku zvládnou obsluhu i za-
čínající lezci.

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

K6021EE
K6021BB  černá matná

SLAŇOVACÍ OSMA M
Osma klasického ověřeného tvaru.
Ideálně funguje s lany menších průměrů. 
25 kN • mix barev • 104 g

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

K6031EE
K6031BB černá matná

SLAŇOVACÍ OSMA L
Osma klasického ověřeného tvaru 
pro tlustší lana. 
30 kN • mix barev • 125 g

M0200XX00
BUDDY SET
Buddy jako lehký a kompaktní jistící/sla-
ňovací kýbl společně s HMS karabinou
HYPNOS tvoří perfektní celek pro jištění
a slaňování na skalách, umělých stěnách
a na horách. Prostě kdekoliv.

Designováno pro lana průměru
7,8 - 11 mm
mix barev • 125g

K6140EE00 bordó
K6140BB00 černá matná

SHUTTLE
• 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
Materiál: Dural
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Nina Kovaříková (12) a její první 8a, Ochcaný kapesník, Slovensko • Foto: Matt Haarman
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K6370BB
KOTVÍCÍ DESKA 1/3
Napomáhá optimálnímu uspořádání ka-
rabin a optimálnímu rozkladu sil v kotví-
cím bodě. Díky zesílení materiálu (větší
zaoblení) je možno navázat lano přímo
do kteréhokoliv oka kotvící desky.

Pevnost: 36 kN
Tloušťka: 5 mm
Hmotnost: 69 g
dural • černá matná
XCE 0333

RK702XX10
Plaketa 10 mm z nerezové oceli
RK702XX12
Plaketa 12 mm z nerezové oceli
RK704XX10
Plaketa 10 mm pozinkovaná ocel
RK704XX12
Plaketa 12 mm pozinkovaná ocel

PLAKETA
Plaketa z oceli pro dřík 10 a 12 mm
pro vytvoření pevného kotvícího bodu.
• do oka plakety se vejdou 2 karabiny
• tloušťka plakety 3 mm 

Pevnost: 25 kN
Hmotnost: 45 g
EN 959 • EN 795

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

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

K6371BB
KOTVÍCÍ DESKA 3/5
Kotvící desky umožňují optimální rozlo-
žení sil při více bodovém kotvení, dále
pak přehledné uspořádání karabin v ná-
ročnějších pracovních podmínkách.

Pevnost: 45 kN
Tloušťka: 7 mm
Hmotnost: 150 g
dural • černá matná
XCE 0333

Kotvící desky umožňují optimální rozložení
sil při více bodovém kotvení, dále pak pře-
hledné uspořádání karabin v náročnějších
pracovních podmínkách.

K0006RP00
REDBLOCK
Unikátní zařízení, které prodlužuje život-
nost lana při lezení top-rope.
Ideální nástroj pro lanová centra, dobro-
družné parky a horolezecké stěny.

Pevnost: 26 kN
Hmotnost: 375 g
unikátní produktové číslo
XCE 1019

K703010
BORHÁK
Borhák z nerez oceli pro vytvoření pev-
ného kotvícího bodu. Tvar dříku umož-
ňuje dokonalé promísení lepidla v díře.

Průměr dříku: 10 mm
Průměr díry pro dřík: 12 mm
Délka dříku: 80 mm.
Hmotnost: 120 g
EN 959 • EN 795

* kotvící pomůcky

RK500XX00
SLAŇOVACÍ
STANOVIŠTĚ 12 mm
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
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Via ferrata Rio Sallagoni al Castello di Drena (EEA), Arco, Itálie • Foto: Petr Piechowicz
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Via Ferrata I Arco
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smyčky a via ferrata sety
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* smyčky

C2419
SAFETY CHAIN
16 mm polyamidový popruh
délka: 120 / 140 cm
pevnost: 
22 kN smyčka / 3,5 kN jednotlivé oko

Inovovaný „daisy chain”:
• dvojité přetočení smyčky do karabiny

pro zvýšení bezpečnosti
• vhodné pro napolohování slaňovadla
• výborná pomůcka pro technické lezení
• oko pro připojení k úvazku

s přetočením
• 11 ok safetychain 140 cm
• 9 ok safetychain 120 cm
Více informací na: www.singingrock.cz

XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

C2085
EXPRESKOVÁ
SMYČKA 16 mm
22 kN
polyamidový šitý popruh 16 mm
délky: 11, 13, 16, 20 a 30 cm

XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

C2075
SMYČKA 16 mm
22 kN
Lehké, tenké a přitom velmi pevné. 
Tyto 16 mm smyčky jsou ideální pro 
použití všude tam, kde váha a pevnost
mají prioritu
délky: 60, 80, 120 a 150 cm

XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

C2001
DYNEEMA SMYČKA        
22 kN
Lehké, tenké a přitom velmi pevné. 
Tyto 11 mm smyčky jsou ideální
pro použití všude tam,
kde váha a pevnost mají prioritu,
délky: 60, 80, 120 a 150 cm

XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

C2004
DYNEEMA SMYČKA
8 mm
22 kN

Lehké, tenké a přitom stále velmi pevné.
Ideální pro lezení v horách. Tato 8 mm
Dyneema smyčka je ideální pro všechny
situace kde váha a pevnost mají prioritu.
Délky 60 a 120 cm
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

C2000
EXPRESKOVÁ
SMYČKA
22 kN
šitý popruh šíře 11 mm
délky: 11, 13, 16, 20 a 30 cm

XCE 1019 • EN 566 • XUIAA



72

W1024BX
FOOTER II
Stoupací popruh
(bez maillony)
Velikost: 
Min. délka: 50 cm
Max. délka: 150 cm
Hmotnost: 145 g
Ocelová Rock&Lock spona.

W1025BX
FOOTER II
COMPLETE
Stoupací popruh
s maillonou mini ovál
Velikost:
Min. délka: 50 cm
Max. délka: 150 cm
Hmotnost: 180 g
Ocelová Rock&Lock spona 

C2150BY
JACOB
Šestistupňový ultralehký lezecký žebřík.
Příčky vystužené plastem perfektně drží
tvar i při zatížení. Nosnost 500 kg. Nos-
nost přidržovacího poutka 100 kg.
Hmotnost: 210 g

smyčky *

C0035AO12
PLOCHÝ POPRUH
• šíře popruhu 16 mm
• vyrobeno z nízkoprůtažného PAD
• max. délka 120 m
• hmotnost: 37,7 g/m
• pevnost: 15 kN

C0037BB12 - černá
C0037RR12 - červená

DUTÝ POPRUH
• 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)

C2151BY00

JACOB DYNEEMA
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
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* via ferrata sety

C2309XX00
TOFANA LOCK
Párací tlumič pádové energie pro 
zajištěné cesty s dlaňovými key lock 
karabinami.
• bezpečnější konstrukce elastických

ramen
• tlumič pádu krytý polyesterovým oba-

lem se suchým zipem pro rychlou
a snadnou kontrolu tlumiče

• dlaňové karabiny key lock, typ „K“ dle
EN 12275

• snadné navázání na úvazek pomocí
smyčky s překrutem

• zcela inovovaný design
• prodloužení tlumiče po pádu o 115 cm
• centrální oko pro odsednutí nebo k fix-

nímu jištění (pevnost 9 kN)
• barevně odlišené elastické popruhy

s pružnou délkou 50 - 90 cm pro lepší
manipulaci

Doporučené použití: 
- zajištěné cesty via ferrata
- lanová centra a outdoorové parky

Hmotnost: 515 g (včetně karabin)
Rázová síla: max. 4,85 kN
XCE 1019 • EN 958 

C2308XX00
TOFANA COMPLETE
Párací tlumič pádové energie pro 
zajištěné cesty s key lock karabinami.
karabiny key lock, typ „K“ dle EN 12275
Hmotnost: 440 g
(včetně karabin)
XCE 1019 • EN 958

C2307XX00
TOFANA
Párací tlumič pádové energie pro 
zajištěné cesty, lanová centra a outdo-
orové parky.
• ideální pro ty, kteří chtějí použít set se

svými karabinami
• určeno pouze pro karabiny typu K 
EN 12275
Hmotnost: 245 g (8.64 oz.)
XCE 1019 • EN 958
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Barča Hynková, Cala Barques, Mallorca • Foto: Petr Piechowicz
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Waterline I Mallorca
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příslušenství a promo
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GEAR BAG
Transportní vak je vyroben z vodě nepro-
pustného materiálu, je pevný a omyva-
telný. Zaručeně ochrání Vaše vybavení
před nepříznivými vlivy okolního pro-
středí. Ve víku je průhledná kapsa na do-
klady a dokumenty. Formát A4.
• určeno pro speleologii a práce

ve výškách
• plně omyvatelný
• min. počet švů na výrobku zaručuje vy-

sokou životnost
• nejnamáhavější švy nahrazeny

vysokofrekvenčním svařováním
• vyrobeno z vysoce pevnostního

materiálu
• vysoká oděruvzdornost materiálu

zaručena
• základní barva žlutá a černá

Objem: 35 a 50 l

S9000BB35
GEAR BAG 35 litrů, černý
S9000YY35
GEAR BAG 35 litrů, žlutý
S9000BB50
GEAR BAG 50 litrů, černý
S9000YY50
GEAR BAG 50 litrů, žlutý

EXPEDITION BAG
TARP DUFFLE
Cestovní velkoobjemová taška ve dvou
velikostech vyrobená z voděodolného
a oděruvzdorného materiálu.
Tašku lze nosit i na zádech.

• odnímatelné ramenní popruhy
• kompresní popruhy
• robustní konstrukce
• dvojité švy
• dvě vnitřní kapsy
• vnější poutka na materiál

Barva: černá
Hmotnost:
1820 g (70 l), 2270 g (90 l), 
2740 g (120 l) (± 15g)
Materiál: PVC 
Objem: 70, 90 a 120 litrů

C0046BB70 - 70 litrů, černý
C0046BB90 - 90 litrů, černý
C0046B120 - 120 litrů, černý

C0053RW
LÉKÁRNIČKA
(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 po-
užití v nejnáročnějších podmínkách.

• součástí lékárničky je i píšťalka
Rozměr: 13 x 10 x 5 cm
Materiál: polyamid, polyester

W1023
MONTY BAG
Taška přes rameno pro různé vybavení
nebo dokumenty
• vyrobena z vysoce odolného metriálu

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

* příslušenství

C0058RR00
LÉKÁRNIČKA velká
(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 ole-

mované elastickou páskou pro snadnou
manipulaci

• větší síťovaná kapsa na zip
• vysoká trvanlivost materiálu pro použití

v nejná-ročnějších podmínkách
• součástí lékárničky je i píšťalka
Hmotnost: 189 g
Velikost: 22 x 18 x 5 cm
Materiál: polyamid, polyester
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příslušenství *

C9092
SPEED BELT
Opasek do kalhot se sponou SPEED
pro rychlé zapnutí.
Velikost: M/L, XL
Šíře popruhu: 44 mm
Barva: mix barev
Nikdy nepoužívejte opasek 
pro jištění nebo práci ve výškách!

A0051OS
DANTE
Nůž s vybranou zubatou čepelí
Délka čepele 80 mm, otevíratelný jednou
rukou.
Bezpečnostní protizavírací pojistka, pru-
žný klip pro upevnění za opasek, čepel
z nerezové oceli, střenka plast.
Hmotnost: 83 g

C0010S009
CADDY
• 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!

A0031BS
PRACOVNÍ NŮŽ
s vybranou čepelí
Délka čepele 80 mm, otevíratelný jed-
nou rukou. Bezpečnostní protizavírací
pojistka, pružný klip
pro upevnění za opasek, čepel z nere-
zové oceli, střenka plast.
Hmotnost: 83 g

A003OY
ZÁCHRANÁŘSKÝ NŮŽ
s plnou čepelí
Délka čepele 80 mm s bezpečnostní
protizavírací pojistkou. Ostří se speciál-
ním tvarovým výbrusem a háčkem pro
řezání např.: lan, popruhů nebo
bezpečnostních pásů ve voze.
Nůž je dále osazen řezákem na sklo,
kladívkem k rozbití skla, otvíračem roz-
vodových skříní a pružným klipem pro
upevnění za opasek.
nerezová ocel • Hmotnost: 196 g

C9091XX
OPASEK DO KALHOT
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!

C0006HH
GRIPPY 3/4
Vyrobeno z kvalitní kůže. Zesíleny jsou
nejen po celé dlani ale i na spodní prs-
tové části. Určené pro via ferraty a big-
wallové lezení. Testováno v Yosemitech!
Volné konečky prstů Vám umožní jemnou
manipulaci a ovládání karabin. Snadno se
nasazují.
Velikost: 8, 9, 10, 11

C0006BH
GRIPPY
Vyrobeno z kvalitní kůže. Zesílené v ob-
lasti dlaně. Uzavřené prsty. Vysoká odol-
nost proti oděru.  Snadno se nasazují.
Velikost: 8, 9, 10, 11
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* slackline
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C0064BY15
SLACKLINE 15 m
Ideální set pro začátečníky, školy, lezecké
stěny nebo pro speciální tréninkové účely.
• dvoubarevný popruh o pevnosti 3t

a šíře 25 mm vás překvapí 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: 30 kN
Slackline Set 15 m obsahuje : 
• dvě šité kotvící smyčky se zakomponova-

nými oky 
• 15 m slackline popruhu s ušitým okem 
• 1 ráčnu
• přepravní tašku

C0064BY25
SLACKLINE 25 m 
Ideální set pro pokročilé lajnery
• dvoubarevný popruh o pevnosti 3t

a šíře 25 mm vás překvapí 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:
• 25m popruhu s ušitým okem
• 2 kotvící smyčky
• 1 pomocná smyčka na multi-pull systém 
• 1 šekl
• 2 oválné ocelové karabiny
• 1 lock pin
• 2 O - kroužky 
• přepravní tašku

C0065BY15
SLACKLINE POPRUH
Popruh ideální na všechny druhy slackline
(longline, highline, wasserline…)
Materiál PES 
Pevnost 30 kN 
Váha 59g/m
Průtažnost 8% 
Šíře 25 mm
Max délka 200 m 
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C1016SS, C1015KK - pánské
C1017YY - dámské

TRIKO ORGANIC 
Vyrobeny ze 100 % přírodní bavlny 
a barveny 100 % přírodním jílem. 
Dvojitý šev na rukávech, pohodlný střih. 
Pánské:
Velikost: S, M, L, XL
Barva: šedá, hnědá
Potisk: Grand Capucin, Mountains
Dámské:
Velikost: S, M, L
Barva: růžová
Potisky: Eights
Materiál: 100 % přírodní bavlna

C1013BB - pánské
C1014BB - dámské

TRIKO BACKBONE
Bavlněné triko s krátkým rukávem
Klasický kulatý, lemovaný výstřih

Pánský a dámský pohodlný střih
Gramáž: 185 g
Velikosti: S, M, L, XL

C1013YB - pánské
C1014YB - dámské

TRIKO BACKBONE /
ŽLUTÁ

Vyrobeny ze 100 % přírodní bavlny 
Klasický kulatý, lemovaný výstřih
Velikost: S - XL

oblečení *
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* oblečení

C1018BX
MIKINA
Vyrobena ze 100 % bavlny
Teplá, příjemná a pohodlná mikina
s velkou kapucí a klokaní kapsou.
Styl: UNIsex
Velikost: S, M, L, XL
Barva: černá

C1019BX - pánská
C1020BX - dámská

ROZEPÍNACÍ MIKINA
Teplá, příjemná a pohodlná celorozepí-
nací mikina s velkou kapucí a dvěma
kapsami.
Styl: pánská, dámská 
Velikost: S, M, L, XL, XXL
(XXL - pouze pánská)
Barva: černá
Materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester 
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magnézium *

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.

M3001WO35
MAGNUM KOULE
35 g
Nižší prašnost, méně potu 
a lepší přilnavost.

M3001XO70T 
MAGNUM KOULE
DVOJČE
2 x 35 g
Nižší prašnost, méně potu 
a lepší přilnavost.

M3001WO35R 
MAGNUM KOULE 
DOPLŇOVACÍ
35 g
Nižší prašnost, méně potu a lepší přilna-
vost. Toto balení umožňuje doplňování.

M3001W30P
MAGNUM DRCENÉ
300 g
Pro maximální absorbci potu a tření.

M3001W10C 
MAGNUM DÓZA
100 g
Pro maximální absorbci potu a tření.
Toto balení umožňuje doplňování.

M3001W056
MAGNUM KOSTKA
56 g

M3002W150
MAGNUM TEKUTÉ
TUBA
150 ml
Pro maximální absorpci potu a tření.
Nižší prašnost, méně potu a lepší 
přilnavost.

M3002W010
MAGNUM TEKUTÉ
SÁČEK
10 ml
Pro maximální absorpci potu a tření.
Nižší prašnost, méně potu a lepší 
přilnavost.
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* pytlíky na magnézium

* bouldering

C0002BBX4
CHALK BAG
LARGE
černý s logem

Pytlíky na magnézium jsou vyrobeny
z potištěného polyesteru a polyamidu.
Jako vnitřní materiál je použit fleece. Při
jejich konstrukci jsme vycházeli z poža-
davku, aby magnézium neustále cirkulo-
valo a tím bylo zaručeno jeho využití
beze zbytku. Pohotový uzavírací systém
a zpevněný okraj umožňují pohodlnou
manipulaci s pytlíkem.

C309
BELT FOR CHALK BAG
Nastavitelný pásek s rychloupínací pře-
zkou

C3002XX00
COMIC CHALK BAG
Velký pytlík na magnézium s ergonomic-
kým tvarem a jedinečným designem.
• ergonomický tvar a dostatečný objem

zaručuje dokonalý transport magnézia
• jemný manšestrový materiál příjemný

na dotek, vnitřní materiál fleece
• pytlík je zcela uzavíratelný
• širší popruh na uchycení kartáčku pro

pohodlnější čištění chytů
• dvojité poutka na uchycení opasku

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

C0054BW00 
FACE
SINGING ROCK připravil speciální dvou-
dílnou bouldermatku s inovativním a ne-
obvyklým designem. Nová sandwichová
konstrukce výborně tlumí nárazy. Větší
dopadová plocha uspokojí všechny boul-
deristy.
Materiál: 30 mm Polyethylen pěna,
70 mm Polyurethane pěna, 100% nylon
+ protiskluzná úprava
Rozměr: 116 x 95 x 10 cm
Hmotnost: 5,1 kg
100% nylon, 100% + antislip nylon

C3067BW00
FACE BAG
• největší pytlík na magnézium z naší vý-

roby
• ideální na bouldrovku nebo na stěnu
• nastavitelný popruh
• 2 držáky na kartáče a 1 velká kapsa

na drobnosti
• hmotnost: 205 g

C0034X125 - 12,5 mm
C0034X380 - 38 mm
SUPER TAPE
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
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C0067BS00
ARROW

C0068WG00
POLAR

C0069BG00
NANUK MODRÁ

C0069PB00
NANUK FIALOVÁ

C0051BH – černá 
C0051HH – hnědá

BASEBALL HAT
Hranatý kšilt. Logo vepředu, 
www.singingrock.cz vzadu.

• možnost prát v pračce na 30 °C, není
vhodné sušit v sušičce

Hmotnost: 35 g
Velikost: UNI (cca 25 x 46 cm)
Materiál: polyester

SCARF ARROWS C0062AR00
SCARF RETRO  C0059RE00
SCARF WORK    C0063WO00
SCARF SIGR      C0060SI00
SCARF FAXCE  C0061FA00

C9000BB00
SKIP
• vyrobena z tkaniny Thermolite pro ty

nejchladnější podmínky
• poskytuje výbornou tepelnou izolaci

a zároveň dobře odvádí pot
• vhodná pod helmu při lezení nebo na

práci
Materiál: 97 % Thermolite / 3% Spandex
Velikost: UNI

Pletené čepice s jedinečným designem
a se všitým fleecem pro chladnější pod-
mínky. 
Velikost: UNI
Materiál: kombinace vlny/acrylic

C0070SC00
BASEBALL HAT 
COMFORT
Vyrobena z funkčního materiálu, který
skvěle odvádí pot z hlavy. 
Velikost: UNI

C0070SL00
BASEBALL HAT LIGHT
Lehounká kšiltovka pro ty nejparnější
letní dny. 
Velikost: UNI

SCARF
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 uži-

vatele
• vyroben z antibakteriálního, elastic-

kého a velmi funkčního mikrovlákna
• drží tvar a je zároveň velmi prodyšný,

teplý, příjemný na dotek a lehký

čepice *
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P0012BB00
MUG
Thermo hrnek s plastovou rukojetí a uzá-
věrem na víčku udržuje kávu nebo čaj
horký. 
Objem: 400 ml 
Hmotnost: 250 g

P0010X050 – 0.5 l
P0010X030 – 0.3 l

PITCHER
Klasický pullitr 0.5 l nebo 0,3 l pro
všechny, co rádi lezou.

* promo

KLÍČENKA
Nikdy neztratíte své klíče, když budete
používat klíčenku Singing Rock. 

KONDOM SAFETY FIRST
Příjde vhod po lezení nebo při “rest day”.
Velikost: UNI
XCE 1023 • EN ISO 4074

SINGING ROCK
PROPISKA
Kuličkové pero pro každodenní psaní. 

USB FLASH DRIVE
Bambusová “flashka” pro uložení vašich
osobních dat. 
Velikost: 8 GB
Materiál: přírodní bambus

ŠIPKA SVAL P0017YY
ŠIPKA BOULE P0018YY
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

TETOVÁNÍ
Dočasné tetování vodou aplikovatelné 
na kůži. 
Velikost: 6 x 4,5 cm

KRYTKA NA EXPRESKU
Krytka na expresku pro zviditelnění na-
šeho loga. Parádní pro všechny fotografy.
Vhodná pro expreskové smyčky o šířce
16 - 20 mm

UPOZORNĚNÍ: 
U všech propagačních produktů cena
a minimální množství na vyžádání.
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PLAKÁTY
Lezecké plakáty s námi podporovanými
sportovci.
Velikosti: 
Felipe vertical - 480x680 mm
Felipe - 690x480 mm
Base Camp - 690x480 mm
Carlos - 690x400 mm
Stranik - 690x400 mm

TAŠKA
Ekologicky šetrná igelitová
taška. Obsahuje speciální
přísady, které urychlují
ekologicky neškodlivý roz-
pad a ohleduplný přístup
k životnímu prostředí. 
Rozměr: 39 x 46 cm

UPOZORNĚNÍ: 
U všech propagačních produktů cena
a minimální množství na vyžádání.

SINGING ROCK
SAMOLEPKY
Samolepky na sklo vašeho auta, 
na helmu, na diář, zkrátka všude, 
kde chcete vidět naši šipku.

promo *
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* promo

* piktogramy

Jednoduché lano
Značení pro dynamické jednoduché lano určené pro lezení na
skalách nebo umělých stěnách. Lano se používá v jednom prameni.  

Poloviční lano
Značení polovičních lan (tzv. „půlky“) pro lezení v horách, více-
délkovém lezení nebo ledolezení. Jednotlivá lana se používají
střídavě do postupových jištění. Tento systém snižuje riziko pře-
seknutí lan padajícími kameny a poskytuje maximální bezpeč-
nost ve vysokých horách a při těžkém lezení.

Dvojitá lana
Značení dvojitých lan (tzv. „dvojčata“) pro lezení v horách, více-
délkovém lezení nebo ledolezení. Používají se vždy stejná lana
v páru a mají společné jistící postupové body. Dvojitá lana zaru-
čují vysokou bezpečnost zejména při klasickém lezení ve vyso-
kých horách.

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. 

CE – symbol shody
Tento symbol dokladuje, že výrobek splňuje bezpečnostní poža-
davky stanovené příslušnou evropskou legislativou. Číslo za
symbolem CE (např. CE 1019) označuje příslušnou akreditova-
nou zkušebnu.

BANNERS
Singing Rock banery vyrobeny z lehkého
PES materiálu s díry po obvodu na uchy-
cení. 
Velikost:
Small: 60 x 60 cm
Medium: 30 x 150 cm
Large: 200 x 100 cm
XLarge: 150 x 150 cm

BEACH FLAG
Samostatně stojící reklamní vlajka. 
Vyrobena z elastického PES.
Dodávána se stojanem a přepravní
taškou. 
Velikost:
Stolní: 29 x 60 cm
Medium: 60 x 260 cm
Large: 80 x 340 cm
XLarge: 85 x 450 cm

UPOZORNĚNÍ: 
U všech propagačních produktů cena
a minimální množství na vyžádání.

Rock&Lock
Patentovaná chytrá spona na SINGING
ROCK úvazcích a dalších produktech pro
rychlé a snadné zapnutí a odepnutí.

Lady fit
Specielně vyvinuté produkty pro dámy.

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. 

Teflon®

Lana ošetřena s technologií DuPontTM

Teflon® se vyznačují výjimečnou odol-
ností proti vodě a oděru. 

Single Tech
S technologií Single Tech je každá příze
zapletena do opletu samostatně. Oplet
vyrobený technologií Single Tech zvyšuje
odolnost lana proti odření a zvyšuje me-
chanické vlastnosti lana. 



Carlos Logrono,člen Singing Rock Climbing Teamu • Foto: David Munilla

Singing Rock
Poniklá 317
CZ-514 01 Poniklá
e-mail: info@singingrock.com
tel.: +420 481 585 007
fax: +420 481 540 040

www.singingrock.cz

Upozornění: Horolezectví, bouldering, canyoning,
výškové práce a podobné aktivity jsou životu ne-
bezpečné a mohou přivodit úraz nebo smrt.
Za správné a bezpečné používání všech výrobků
určených pro tyto aktivity zodpovídá každý uži-
vatel sám. Informace a rady zde uvedené, ne-
nahrazují zkušenosti ani řádný výcvik. Zvládnutí
a osvojení příslušných technik a zásad bezpeč-
nosti je vaší odpovědností.
Informace uvedené v tomto katalogu představují
stav vědění a skutečnosti v době vydání kata-
logu. Z tohoto důvodu nelze zaručit, že jsou to
informace vyčerpávající, přesné a Singing Rock
si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto
informací. Věnujte dostatek času informacím
v tomto katalogu a rovněž návodům k použití,
které jsou součástí každého výrobku Singing
Rock.
V případě pochybností kontaktujte Singing Rock
nebo jeho zástupce.
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