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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, Pavel Vrtik, Lucie Hrozová,
čeští horští vůdci a další) dokážeme
testovat a zlepšovat naše produkty,
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.
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ÚVAZKY  
Naše nové úvazky jsou tak pohodlné
a lehké, že ani nevíte, že je máte na
sobě. Nezapomeňte si sedák sundat,
když skončíte s lezením.
U nohaviček a na pase je použit speciální
rozšiřovaný popruh zajišťující maximální
komfort a pohodlí. Nová ergonomická
konstrukce poskytuje nízkou hmotnost
a neomezený pohyb při lezení. 
Více informací na str. 9

BORA karabiny 
Univerzální HMS karabiny pro horolezec-
tví nejčastěji používané k jištění, slaňo-
vaní a budování štandů. Vyrobeny s nej-
novějšími technologiemi zaručující nízkou
hmotnost a maximální pevnost.
Více informací na str. 57

COLT karabiny 
a expresky
Velmi lehké a stále extrémně pevné kla-
sické déčkové karabiny. Každý si z této
ucelené řady karabin může vybrat tu nej-
lepší pro kotvení, jištění nebo pro vytvo-
ření expresek.
Ideální pro použití při sportovním, hor-
ském nebo ledolezení.
Více informací na str. 57

DOME  
Prvotřídní big wall úvazek ideální pro
technické lezení, navržený s ohledem na
maximální komfort a odolnost.
Přestože se jedná o nejrobustnější úva-
zek z naší nabídky, je stále velmi lehký.
Více informací na str. 11

PENTA
Extrémně lehká, super-komfortní a plně
odvětraná lezecká helma. Pro svou po-
hodlnost a lehkou konstrukci je ideální
pro sportovní lezení, tradiční lezení, 
pohyb a lezení v horách i na via ferratách.
Více informací na str. 41
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Maroko je země plná kontrastů v podobě pře-
kvapivé a nečekané krajiny, exotických vesnic
a lidí, místem k levnému cestování a ideálním
na lezení.
Jedním z pěti míst, které Maroko lezcům na-
bízí, je Todra. Tento mimořádný vápencový
kaňon se nachází na úpatí sněhem pokrytého
pohoří Atlas. Pokud něco charakterizuje tuto
severoafrickou zemi, je to její exotický ráz
v podobě rozmanité krajiny: většina je nedot-
čená a plná neuvěřitelných pohlednicových
obrazů s působivými pohořími a velmi úrod-
nými oblastmi. Todra je obrovský kaňon,
jeden z těch, které přetínají pohoří Atlas. Dal-
šími jsou například Dades nebo Taghia. 
První lezecké cesty otevřeli Francouzi a Špa-
nělé na konci 70. let minulého století a dnes
jsou klasikou, například Pilier du Couchant,
jedna z nejznámějších formací, která stráží
a zdobí vstup do soutěsky Todra. Téměř 300
metrů výšky a útlý tvar podobný jehle jsou
výzvou k dobrodružnému výstupu. Todra do-
sáhla vrcholu v zlatém věku sportovního le-
zení. Tehdy byl kaňon plný cest pro lezce
z celého světa, zejména Španělska, Francie,
Německa a Nizozemska. Nachází se v něm
více než 400 cest vybavených za 40 let exis-
tence, díky čemuž je to nejlepší lezecká ob-
last v severní Africe. Seznam cest k lezení –
obtížnosti V až 6c – je velmi dlouhý a jedno-
délkové výstupy nabízejí mnoho možností pro
uzavírání sportovních sázek. Pod sloganem
„long, hot and free“, který nahrazuje původní
„long, hard and free“ vytvořený v Yosemitech
a popisující výběr těžkých tras v tomto seve-
roamerickém údolí, vám představíme to nej-
lepší z tohoto mimořádného marockého
kaňonu v podobě přístupnější pro všechny
druhy lezců: dlouhé, dobře vybavené cesty
a dobrá teplota po celý rok.
Nejlepší jsou „Chark“ (240 m, 7b), „Tyama“
(300 m, 6c) a „Tifighra (280m, 6c-A0), jelikož
jsou plně vynýtované a lze na nich slaňovat.
Druhá a třetí z nich mají nejnovější vybavení
a všechny tři mají úseky kompaktní a dobré
skály. Každá z nich svojí obtížností předsta-
vuje zajímavou výzvu.
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Carlos Logrono,7b+ Barbagia Berger 270 mts, Maroko • Foto: David Munilla

Carlos “Citro” Logroño I Lezení v Maroku
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* úvazky

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 polstrování v pasu
Inovované sedáky nabízí unikátní nas-
tavovací systém obvodu pasu, tzv. BMI
system. Systém dovoluje velmi snadno
reagovat na Váš obvod pasu dle momen-
tální situace: jako je například více vrstev
oblečení, úbytek nebo nárůst obvodu
vašeho pasu. Díky BMI můžete velmi
snadno nastavit volný konec polstrování

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

pasu, uchytit jej ve správné pozici a min-
imalizovat tzv. trčení vycpávky včetně
prvního materiálového oka.
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úvazky *

C5059

ONYX
Špičkový úvazek, který poskytuje maxi-
mální komfort, nízkou hmotnost a svo-
bodu pohybu. Speciálně navrhnutý pro
sportovní cesty, ve kterých je znát každý
gram navíc.
• pružné nohavičky s elastickým popru-

hem se dobře přizpůsobí noze lezce 
• jedna patentovaná nerezová Rock&Lock

spona v pase pro rychlé a pohodlné na-
stavení

• 4 tvarovaná materiálová poutka s tex-
tilním opletem

• svěží a jednoduchý design osloví vás
i vašeho spolulezce

Velikost: XS, S, M, L, XL
Hmotnost: 340 g  [vel. M]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5061 

PEARL
Univerzální sedák speciálně navržený
tak, aby vyhovoval ženským proporcím.
• speciálně tvarovaný bederní pas a pro-

dloužené jistící oko pro ženskou po-
stavu

• 3 patentované nerezové Rock&Lock
spony umožňují obléct úvazek i s ly-
žemi nebo mačkami na nohou

• 4 tvarovaná materiálová poutka s tex-
tilním opletem

• elegantní design pro nadšené lezkyně
Velikost: XS, S, M, L, XL
Hmotnost: 390 g  [vel. M]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5060 – šedá
C5064 – azurová 

GARNET
Univerzální úvazek s nastavitelnými no-
havičkami. Perfektní volba pro lezce,
kteří chtějí jeden úvazek pro všechny le-
zecké a horské aktivity.
• 3 patentované nerezové Rock&Lock

spony umožňují obléct úvazek i s ly-
žemi nebo mačkami na nohou

• 4 tvarovaná materiálová poutka s tex-
tilním opletem

• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
• zadní tahací oko s nosností 30 kg
• svěží a atraktivní design, dostupný ve

dvou barevných variantách
Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
Hmotnost: 400 g [vel. M]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

• u nohaviček a na pase je použit speci-
ální rozšiřovaný popruh zajišťující ma-
ximální komfort a pohodlí. Nová
ergonomická konstrukce poskytuje níz-
kou hmotnost a neomezený pohyb při
lezení. 

• patentované Rock&Lock spony nově
vyrobeny z nerezové oceli pro lepší od-
olnost vůči povětrnostním vlivům

• nový popruh je odolnější a lépe funguje
v Rock&Lock sponě, utahování úvazku
je nyní plynulejší

• nová tvarovaná poutka s textilním
opletem jsou navržena tak, aby po-
skytla dostatek prostoru a usnadnila
manipulaci s lezeckým materiálem

• pevnostní most u nohaviček poskytuje
větší bezpečnost při špatném navázání

Naše nové úvazky jsou tak pohodlné a lehké, že ani nevíte, že je máte na sobě. Ne-
zapomeňte si sedák sundat, když skončíte s lezením.
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C5062

SPINEL
Plně nastavitelný úvazek se čtyřmi spo-
nami. Ideální pro vícedélky a zimní le-
zení.
• 4 patentované nerezové Rock&Lock

spony umožňují obléct úvazek i s ly-
žemi nebo mačkami na nohou

• pomocí dvou spon na pase snadno vy-
centrujete úvazek, poutka na materiál
tak zůstanou v optimální poloze

• 4 tvarovaná materiálová poutka s tex-
tilním opletem

• zadní tahací oko s nosností 30 kg
• 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 450 g  [vel. M/L]

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

C5017

DOME
Prvotřídní big wall úvazek ideální pro
technické lezení, navržený s ohledem na
maximální komfort a odolnost.
• přestože se jedná o nejrobustnější úva-

zek z naší nabídky, je stále velmi lehký
• široký bederní pás pokrývá větší plo-

chu, vnější tkanina je pogumovaná pro
zvýšenou odolnost proti oděru 

• vyztužené ergonomicky tvarované pol-
strování poskytuje maximální oporu a
komfort při dlouhých dnech ve stěně 

• pas je vybaven dvěma sponami:
Rock&Lock spona zajišťuje rychlé a
plynulé nastavení, klasická provlékací
spona umožňuje úvazek perfektně vy-
centrovat 

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

• místa na navazování jsou vyztužena
pro větší odolnost úvazku 

• pevný můstek mezi nohavičkami zaru-
čuje větší bezpečnost v případě špat-
ného navázání 

• 7 poutek na materiál s nosností 5 kg 
• zadní tahací oko s nosností 50 kg 
• 2 barevně odlišená jistící oka s pev-

ností 15 kN 
• 2 sloty pro přídavné karabiny PORTER 
• snadno odepínatelné a rychle nastavi-

telné zadní gumičky na nohavičkách 
• vhodný pro kombinaci s hrudním úvaz-

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

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA

D001WWXXS

PAPÍROVÝ
STOJAN
NA ÚVAZKY 
Papírový stojan vhodný pro všechny
sedací úvazky z produkce SINGING ROCK.
• lehce složitelný
• samostojící nebo k zavěšení na zeď
• vyroben z recyklovatelného papíru
• nejvhodnější pro úvazky velikosti M a L
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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

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



13

* dětské úvazky

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 95-130 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 typ 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 typ B • XUIAA

C5063XA01 – ARA K1
C5063XA02 – ARA K2

ARA
Sedací úvazek s nastavitelnými noha-
vičkami pro vaše malé horolezecké
hvězdy.
• vhodný pro děti, které již mají dosta-

tečně vyvinuté boky pro správné umís-
tění a nastavení úvazku

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

• 3 patentované Rock&Lock spony
umožňují snadné nastavení (nově vy-
robeny z nerezové oceli, aby dobře od-
olaly povětrnostním vlivům)

• díky Rock&Lock sponám na nohavič-
kách je snadné obléci úvazek, aniž
byste ho museli přetahovat přes nohy

• vyztužené navazovací body pro delší ži-
votnost úvazku

• polstrování pasu a nohaviček je kryto

prodyšnou PES látkou s vysokou odě-
ruvzdorností

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

• 2 nová poutka s textilním opletem jsou
tvarovaná tak, aby poskytla dostatek
prostoru a usnadnila manipulaci s le-
zeckým materiálem

• barevně odlišené jistící oko o šířce
12 mm disponuje pevností 15 kN

• pevnostní most u nohaviček poskytuje
větší bezpečnost při špatném navázání

• odepínatelné a rychle nastavitelné
zadní gumičky na nohavičkách

• úvazek je dostupný ve dvou velikos-
tech

Velikost:
K1: pas: 55 – 65 cm 
nohavičky: 35 – 40 cm
K2: pas: 60 – 70 cm 
nohavičky: 40 – 45 cm
Hmotnost: 280 g (vel. K1)

XCE 1019 • EN 12277 • XUIAA 
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celotělové úvazky *

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

C0710

COMPLETE
Celotělový úvazek pro via ferraty 
a pro začátečníky.
• při visu nebo při pádu udržuje tělo ve

svislé poloze 
• zabraňuje přetočení hlavou dolů 
• nastavitelné nohavičky a ramenní po-

pruhy zaručují širokou nastavitelnost
• vyztužené navazovací body pro delší ži-

votnost úvazku
• Rock&Lock spony na nohavičkách

umožňují oblékání úvazku i s lyžemi či
mačkami na nohou 

• 2 poutka na materiál s nosností 5 kg
Velikost: UNI
Hmotnost: 550 g 

XCE 1019 • EN 12277

W0087

ROPEDANCER II. 
Celotělový úvazek pro zachycení pádu
určený především pro lanová centra 
a lanové aktivity. 
• snadno se obléká a lehce seřizuje díky

5 double sponám a 1 SPEED sponě
• barevně zvýrazněn přední textilní

spodní bod, který dle normy EN 813 je
vhodný pro slaňování a případné jištění
partnera

• sedací část barevně odlišena od zbý-

vající části pro snadnější oblékání a ori-
entaci v úvazku

• přední a zadní navazovací body dle
normy EN 361 určené pro zachycení
pádu

• dvě materiálová poutka s nosností 5 kg
• maximání zatížení úvazku je 150 kg
• barevně odlišený zádový trojúhelník

pro snadné poznání velikosti úvazku

Hmotnost: 1170 g [vel. S/M/L]
Velikost: XS, S/M/L, XL/XXL
XCE 1019 • EN 361 • EN 813
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Úvazek získal ocenění
Bergeister TIPP 
v nezávislém testu 
horolezeckého časopisu
Bergeister 

* 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 de-
signem 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 ze-
jména pro lezecké školy, umělé stěny,
via ferraty či ledovcové túry.
• lehký úvazek s polstrovanými nohavič-

kami 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
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Felipe Camargo, Fortaleza V15 (8C), Ubatuba, Brazílie • Foto: Bruno Graciano
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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

C9630BY

CANYON SIT
PROTECTION
Tato výztuha zvyšuje životnost vašeho
neoprenového oblečení.
• náhradní sedací výztuha pro canyo-

ningové úvazky 
• vyrobena z oděruvzdorné svařované

textilie na bázi plastexu. 
Barva: černá
Hmotnost: 135 g
Velikost: UNI

canyoning
úvazek *

speleo
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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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
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C5057

ALADIN PLUS
Polstrovaný hrudní úvazek pro vaše ver-
tikální dobrodružství.
• poskytuje větší komfort při lezení více-

délkových cest 
• určen pro použití v kombinaci se seda-

cím úvazkem 
• optimalizuje pozici těla při visu v laně

a po pádu 
• umožňuje rovnoměrné rozložení vět-

šího množství lezeckého vybavení (vy-
bavení nemusíte nést jen v dolní
polovině těla na sedacím úvazku)

• 2 velká odnímatelná délkově nastavitelná
materiálová poutka s nosností 15 kg

• 2 klasická materiálová poutka s nos-
ností 5 kg 

• 1 malé materiálové poutko s nosností
5 kg na levém rameni

• polstrování vyrobeno z lehkého prodyš-
ného materiálu 

• polstrování lze kompletně odejmout
Velikost: UNI
Hmotnost: 435 g • 15.34 oz

XCE 1019 EN 12277

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

C5058

ALADIN PADDING
Polstrování pro hrudní úvazek ALADIN
• určeno výhradně pro hrudní úvazek

ALADIN
• vyrobeno z lehkého prodyšného mate-

riálu 
• poskytuje větší komfort při lezení více-

délkových cest 
• umožňuje rovnoměrné rozložení vět-

šího množství lezeckého vybavení
(vybavení nemusíte nést jen v dolní po-
lovině těla na sedacím úvazku)

• 2 velká odnímatelná délkově nastavi-
telná materiálová poutka s nosností
15 kg

• 1 malé materiálové poutko s nosností
5 kg na levém rameni

• snadná instalace na hrudní úvazek

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

* hrudní úvazky
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Carlos Logrono, Tom et Je ris, 8b+, Verdon, Francie • Foto: Bernardo Gimenez
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* packety

Versa Bora GP Buddy Chalk bag
Large 

Belt 4 chalk bag Magnum
cube

VERSA PACKET
M0013

Pearl ComicBora GP Buddy

LADY PACKET
M0014

Top KappaTofana 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 KAPPA
• prsní úvazek není součástí, ale velmi

doporučujeme jeho použití

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.

• HMS karabina BORA GP specielně na-
vržena tak, aby zabraňovala nebezpeč-
nému příčnému zatížení

• lehký a kompaktní jistící/slaňovací kýbl
BUDDY pro lana o průměru
7.8 - 11 mm 

• pytlík na magnesium LARGE s rychlým
uzavíracím systémem. 

• Nastavitelný pásek s rychloupínací pře-
zkou 

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

Jedinečný set pro všechny ženy, které
lezou na umělé stěně nebo venku na
skále. 
Lady packet za zvýhodněnou cenu 
obsahuje:

• dámský univerzální úvazek PEARL
s nastavitelnými nohavičkami.

• HMS karabina BORA GP specielně na-
vržena tak, aby zabraňovala nebez-
pečné příčné zatížení

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

• pytlík na magnézium COMIC s rychlým
uzavíracím systémem

Velikost: XS, S, M, L, XL
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technická data *

ÚVAZKY
                                                                    velikost                           UNI                         K1                          K2                          XS                         

ONYX                                                         (M)          A     cm                                                                                                     65-75                   
C5059                                                           340 g              in                                                                                                       25,5-29,5              
                                                                                   B      cm                                                                                                     49                        
                                                                                          in                                                                                                       19                        

PEARL                                                       (M)          A     cm                                                                                                     60-70                   
C5061                                                           390 g              in                                                                                                       23,5-27,5              
                                                                                   B      cm                                                                                                     50-55                   
                                                                                          in                                                                                                       19,5-21,5              

GARNET                                                    (M)          A     cm                                                                                                     65-75                   
C5060                                                           400 g              in                                                                                                       25,5-29,5              
C5064                                                                          B      cm                                                                                                     50-55                   
                                                                                          in                                                                                                       19,5-21,5              

SPINEL                                                      (M)          A     cm                                                                                                                                  
C5062                                                           450 g              in                                                                                                                                   
                                                                                   B      cm                                                                                                                                  
                                                                                          in                                                                                                                                   

ARA                                                            (K1)        A     cm                                         55-65                     60-70                                                 
C5063XA01                                                   280 g              in                                           19,5-23,5                21,5-25,5                                            
C5063XA02                                                                  B      cm                                         35-40                     40-45                                                 
                                                                                          in                                           14-17,5                   17,5-19,5                                    

DOME                                              (S/M/L)   A     cm                                                                                                                                  
C5017                                                          560 g              in                                                                                                                                   
                                                                                   B      cm                                                                                                                                  
                                                                                          in                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                      

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

ATTACK                                                     (M)          A     cm                                                                                                     65–75                   
C5020                                                          460 g              in                                                                                                       25,5–29,5             
                                                                                   B      cm                                                                                                     45–50                   
                                                                                          in                                                                                                       17,5–19,5             

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

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

TOP PADDED                                           UNI          A      cm           60–120                                                                                                           
C5032BS                                                       402 g              in             24–47                                                                                 
                                                                                  B      cm           42–66                                                                                 
                                                                                         in             17–27
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                         S                            M                            L                             XL                           XXL                         norma                 XCE

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                 EN 12277           XCE 1019
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
                                                                                                                       

                         55-80                     60-95                                                    70-120                                                  EN 12277           XCE 1019
                         22-31                     23-37                                                    23-47
                         45-58                     44-62                                                    44-72                                                    
                         18-23                     17-24                                                    17-28
                                                                                                                       

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

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

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

                                                                                                                                                                                 EN 12277           XCE 1019

                                                                                                                                                                                 EN 12277           XCE 1019
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technická data *

ÚVAZKY
                                                                    velikost                           UNI                         XS                          S                             M/L                      

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          A      cm           max. 110                                                                                                        
S0101YB00                                          520 g            in          max. 43               
                                                                                       B      cm            50–80
                                                                                          in             20–31

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

ALADIN PLUS                                          (UNI)        D      cm           75-110                                                                                                          
                                                                                   
C5057                                                           435 g      D      in             30-43                                                                                                             

TARZAN                                                    (M-XL)     A     cm                                         50-80                     50-80                      70-130               
W0050BR                                                     1530 g            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              
                                                                                          in                                           57-65                     57-65                      63-80                  

TARZAN LIGHT                                         (UNI)        A     cm           60-130                                                                                                           
C5036BR00                                                  990 g              in             24-51                                                                                                             
                                                                                   B     cm           35-70                                                                                                             
                                                                                          in             14-27                                                                                                             
                                                                                   C     cm           150-200
                                                                          in            59-78

COMPLETE                                               (UNI)        C      cm           140-200                                                                                                         
C0710                                                           550 g              in             17-27                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                   
                                                                                   
                                                                         

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

ROPEDANCER II                                         (S/M/L)   C     cm                                         130-155                 150-185                  150-185               
W0087                                                                                in                                           51-61                     59-73                      59-73                   
                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                      



25

                         L                             XL                          norma                      XCE

                                                        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                   EN 358, 813, 361    XCE 1019
                                                        27-51                                                    
                                                        50-75                                                    
                                                        20-29                                                    
                                                        160-205                 
                                                        63-80                     

                                                                                      EN 12277                XCE 1019
                                                        
                                                        
                                                        

                                                                                      EN 12277                XCE 1019
                                                                                                                    
                                                                                      

                                                                                      EN 12277                XCE 1019

                         180-210                 180-210                 EN 361, 813            XCE 1019
                         71-83                     71-83
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Mt. Cook 3754 m, Nový Zéland • Foto: Michal Karnik

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.

UIAGM I Testováno horskými vůdci
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Route 44
když se zkušenost dotýká budouc-
nosti
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-

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 9.6 DRY
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
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L0320AA

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

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

dynamická lana *
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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

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 10.1 DRY
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

* dynamická lana
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dynamická lana *

L3020

GEMINI 7.9
Poloviční a dvojité lano pro ty kteří po-
čítají 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 od-
olností 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 stě-
nách 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
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Thermotransfer
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.

UIAA Watter
Repelent
Norma pro impregnovaná lana, kterou
schválila komise pro bezpečnost UIAA.
Při zkoušce v certifikované laboratoři,
nesmí být množství absorbované vody
větší než 5% hmotnosti lana. Pro srov-
nání, neimpregnované lano absorbuje
přibližně 50% vody, v tomto testu, a lana
označené jako "DRY", ale která nemají
správnou DRY technologii mohou nasák-
nout mezi 20% a 40% vody.

* dynamická lana



34

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 oranžová

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 *



35

* 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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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
ROPE MARKER
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

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 *
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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.

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

XCE • 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                         
cívka                            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
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Via ferrata I Rakousko

Klara Palme a Hannes Mayr, Innsbrucker Klettersteig D, Rakousko • Foto: Georg Pollinger
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helmy
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* helmy

C0071AA00 – modrá
C0071RR00 – červená
C0071SS00 – šedá
C0071WW00 – bílá

PENTA
Extrémně lehká, super-komfortní a plně
odvětraná lezecká helma. Pro svou po-
hodlnost a lehkou konstrukci je ideální
pro sportovní lezení, tradiční lezení, po-
hyb a lezení v horách i na via ferratách.
• kompaktní vrchní část chrání uživatele

před padajícími objekty, a přesto si za-
chovává tenký profil 

• tvrdá PC skořepina chrání před ostrými
předměty, zatímco PS pěna pohlcuje
sílu nárazu 

• tvrdá PC skořepina také chrání spodní
lem helmy před mechanickým poškoze-
ním

• vnitřní polstrování je kompletně odní-
matelné a omyvatelné 

• jedenáct velkých větracích otvorů s plo-
chou více než 56 cm2 umožňuje exce-
lentní ventilaci 

• robustní klipy upevní jakoukoliv čelovku
dostupnou na trhu 

• komfortní a flexibilní upínací systém
lépe padne na každou hlavu a pro
transport je lehce složitelný do helmy 

• úzké pásky upínacího systému jsou ve-
lice měkké a lehké a netlačí tak, jako
standardní upínání z tvrdých plastů

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

• ultra lehká lezecká helma pro veškeré
lezecké aktivity

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

XCE • EN 12492
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Carlos Logrono,7b+ Barbagia Berger 270 mts, Maroko • Foto: David Munilla
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* helmy

43

C0052GX00 – šedá
C0052GX00 – modrá

KAPPA
Lehká a odolná lezecká helma
• 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

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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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!
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Lucie Hrozová, Pray For Power M13+, Strarzlachklamm, Německo • Foto: Mirek Matějec

Lucie Hrozová I Pray for Power M13+
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cepíny & mačky
šrouby & příslušenství



47

* 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.

• Odnímatelné extra závaží MASS pro sil-
nější proniknutí hrotu do tvrdšího ledu 

• Standardně dodáván s hrotem ICE

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

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

RK008SS00A – lopatka
RK009SS00H – tlouk

EDGE
Lehký cepín pro horské lezení. Kompro-
mis mezi klasickým turistickým cepínem
a moderní zbraní do ledu. Kombinuje vý-
hody obou typů: prohnutou násadu, která
vytváří více prostoru při náročném lezení,
a hladký spodní hrot, který lehce proniká
do sněhu při jištění nebo při lehčích vý-
stupech. Ideální cepín pro strmé žlaby
a klasické alpské lezení.
• prohnutý tvar násady umožňuje jedno-

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

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

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

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

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

• cepín je dodáván s poutkem FIX PLUS

Hmotnost: 555 g (kompletní cepín s hro-
tem a lopatkou/tloukem; bez poutka)
Materiál: hroty, tlouk/lopatka - CrMo
ocel; hlava, násada - dural
Délka: 54 cm

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

cepíny *

WWW.SINGINGROCK.CZ
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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): 12 mm
Váha kompletu: 94 g
Délka: 64 – 136 mm včetně karabin
Materiál: 
karabiny - slitina hliníku
popruh - PAD

RK111BY000
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. 

* cepíny

RK111BY001
FIX PLUS
Vylepšené poutko s polstrováním
a snadným systémem utahování a po-
volování jednou rukou.
• polstrování poskytuje lepší komfort

v oblasti zápěstí
• poutko lze ovládat jen jednou rukou:

pro povolení navlečte očko na kladivo
nebo lopatku a zatáhněte dolů, pro do-
tažení jen provlečte ruku a pohybem
dolů dotáhněte smyčku okolo ruky

• vhodné pro cepíny WIZARD, MERLIN
a BANDIT

Hmotnost: 40 g
Materiál: polyamid
Nosnost: 100 kg

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

XCE 1019 • EN 13089
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mačky *

FAKIR
Víceúčelová dvanáctihrotá mačka pro
kla-sické horské výstupy. Vyvinuta pro
všechny terény od ledovcových túr
a sněhových výstupů až po ledové ku-
loáry. 
• 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: 39-49

XCE • EN 893

RK202**00C
FAKIR/ Classic

RK202**00S
FAKIR/ Semi-classic

RK202**00T
FAKIR/ Tech

LUCIFER
Univerzální mačky s vyměnitelnými před-
ními hroty. Vyvinuty pro lezení strmých
svahů,  ledopádů a náročných mixových
cest. 

• 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

RK203**00S
LUCIFER/ Semi-classic

RK203**00T
LUCIFER/ Tech

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 se dvěma páry předních
hrotů (Semi-classic i Tech) a včetně vy-
hazovačů sněhu BOUNCER

• Svislé hroty ve středu špice usnadní
stání na ledových boulích 

Hmotnost:
LUCIFER / S: 1150 g
(s mono hrotem 1085 g) 
LUCIFER / T: 1145 g 
(s mono hrotem 1080 g)
Velikost: 39-49

XCE • EN 893
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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

* 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
Hmotnost: 250 g (± 15g) 
Materiál: PVC

RK351XX000

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
Hmotnost: 150 g (± 15g) 
Materiál: PVC
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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

EDGE PICK
RK116XX000

černá 116 g 1 hrot pro cepín EDGE ice axe

MASS
RK115XX000

nerez 50 g pár nerezové extra závaží pro hrot ICE

PROTISKLUZ
RK114BB000

černá 2 g 1 nalepovací protiskluzová páska 
pro všechny modely cepínů 

BOXER
RK109BB000

černá 10 g 1 chránič prstů pro cepín Bandit

RHINO
RK110BB000

černá 7 g 1 opěrka ruky pro cepín Bandit

NÁHRADNÍ DÍLY PRO CEPÍNY

                                          barva hmotnost dílů popis

BOUNCER FAKIR
RK601YY000

žlutá 94 g pár vyhazovač sněhu pro mačky Fakir

BOUNCER LUCIFER
RK602YY000

žlutá 86 g pár vyhazovač sněhu pro mačky Lucifer

PŘEDNÍ HROT
LUCIFER 
RK603GG000

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

SPOJOVACÍ 
PLECH XL
RK604SS005

černá 55 g pár dlouhý spojovací díl pro mačky Fakir 
a Lucifer (EU 43-52) vhodné i pro 
telemarkové nebo skialpové boty

SPOJOVACÍ 
PLECH S
RK604SS002

černá 45 g pár krátký spojovací díl pro mačky Fakir 
a Lucifer (EU 36 - 47)

NÁHRADNÍ DÍLY PRO MAČKY
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Lucie Hrozová, Hard Ice in the rock direct WI6, Val di Cogne, Italy • Foto: Mirek Matějec
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Felipe Camargo I Fortaleza V15 (8C)

Felipe Camargovi, lezci z týmu SINGING
ROCK, se v roce 2014 podařilo vylézt řadu
těžkých boulderů v různých koutech světa,
ale největšího úspěchu dosáhl ve své
vlastní zemi. Tam pokořil první boulder V15
(~ 8C), první linii 8C v Brazílii i Jižní Ame-
rice. Linie se jmenuje Fortaleza a nachází
se v boulderingové oblasti Ubatuba. Uba-
tuba je v Brazílii klasickou oblastí. Byla ob-
jevena přibližně před 12 lety a je to místní
nejikoničtější boulderová oblast. Leží blízko
oceánu, a i když je velmi malá (přibližně 50
až 70 boulderů), je to klasika. Dlouhé roky
byla pro Felipeho Fortaleza pouze teoretic-
kým projektem. Začal se o její vylezení po-
koušet v září 2013 a po několika
víkendových výletech ji konečně poslal
v červnu 2014. Tento boulder je samostat-
nou linií. Díky neuvěřitelnému vzhledu okolí
je opravdu unikátní a i kámen samotný je
velmi pěkný. Tato linie byla vždy nejžáda-
nější, ale lidé si zároveň mysleli, že je ne-
možné ji vylézt. 
Jsme zvědaví, co bude dalším Felipeho pro-
jektem.
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Felipe Camargo, Fortaleza V15 (8C), Ubatuba, Brazílie • Foto: Bruno Camargo
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KEYLOCK
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

K0107EP00
K0107BP00 – černá
BORA GP šroubovací
HMS karabina speciálně navržená tak,
aby eliminovala nebezpečné příčné zatí-
žení.
• drátová pojistka udržuje karabinu ve

správné poloze a zabraňuje tak příč-
nému zatížení

• díky odlehčené hot-forged I-beam kon-
strukci je karabina pevnější, odolnější
a lehčí

• velká vnitřní hladká plocha snižuje opo-
třebení karabiny a zlepšuje skluz lana

• hruškovitý tvar usnadňuje jištění polo-
vičním lodním uzlem nebo jistícím ky-
blíkem

• zkosený key lock na nosu karabiny za-
braňuje nechtěnému zachytávání zo-
báčku o lano, smyčku nebo plaketu
nýtu

• velká světlost a vnitřní prostor snadno
zvládnou masivnější kotvící bod

• šroubovací pojistka s šikmými vruby
zaručuje efektivní zamykání karabiny

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

• na každé karabině je vyznačeno uni-
kátní produktové číslo pro snazší evi-
denci a kontrolu

• ideální pro lezecké stěny a lanová cen-
tra

• certifikovaná pro sportovní i průmys-
lové použití

Pevnost: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Světlost (d): 22 mm
Hmotnost: 64 g 

XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA

BORA KARABINY
Univerzální HMS karabiny pro horolezectví nejčastěji používané k jištění, slaňovaní a budo-
vání štandů. Vyrobeny s nejnovějšími technologiemi (Keylock, Hot forging, I-beam kon-
strukce) zaručující nízkou hmotnost a maximální pevnost.

K0107EE00 – šroubovací
K0107BB00 – šroubovací černá verze
K0108EE00 – TWL
K0108BB00 – TWL černá verze
K0119EE00 – triple lock
K0119BB00 – triple lock černá verze
BORA/šroubovací
BORA/TWL
BORA/triple lock
Univerzální HMS karabina pro horolezec-
tví a práci ve výškách se šroubovací po-
jistkou nejčastěji používaná k jištění,
slaňování a kotvení.
• díky odlehčené hot-forged I-beam kon-

strukci je karabina pevnější, odolnější
a lehčí

• velká vnitřní hladká plocha snižuje opo-
třebení karabiny a zlepšuje skluz lana

• hruškovitý tvar usnadňuje jištění polo-
vičním lodním uzlem nebo jistícím ky-
blíkem

• zkosený key lock na nosu karabiny za-
braňuje nechtěnému zachytávání zo-
báčku o lano, smyčku nebo plaketu nýtu

BORA triple lock BORA TWL

• velká světlost a vnitřní prostor snadno
zvládnou masivnější kotvící bod

• šroubovací pojistka s šikmými vruby
zaručuje efektivní zamykání karabiny

• pro lepší orientaci v lezeckém materi-
álu je pojistka ve třech barevných vari-
antách

• k dostání také s twist lock a triple lock
pojistkou

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

• na každé karabině je vyznačeno uni-
kátní produktové číslo pro snazší evi-
denci a kontrolu

• certifikovaná pro sportovní i průmys-
lové použití

Pevnost: XCG 23  XMA 8  XOG 8 kN
Světlost (d): 22 mm
Hmotnost: 63 g – šroubovací,
68 g – TWL, Triple lock

XCE 1019 • EN 12275 • EN 362 • XUIAA
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K0112EE00
K0112BB00 – černá verze

COLT/šroubovací
Naše nejmenší, lehká, plnohodnotná
šroubovací karabina. Ideální pro jištění
a budování štandů při tradičním i alp-
ském lezení.
• díky odlehčené hot-forged I-beam kon-

strukci je karabina velmi lehká a pevná
tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevře-
ným zámkem

• zkosený key lock na nosu karabiny za-
braňuje nechtěnému zachytávání zo-
báčku o lano, smyčku nebo plaketu
nýtu

• ergonomický tvar a velká světlost do-
volují karabinu připojit i do masivněj-
šího kotvícího bodu

• široké zaoblení v místě průchodu lana
šetří oplet i samotnou karabinu před
opotřebením

• šroubovací pojistka s šikmými vruby
zaručuje efektivní zamykání karabiny

• pro lepší orientaci v lezeckém materi-
álu je pojistka ve třech barevných vari-
antách

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

• na každé karabině je vyznačeno uni-
kátní produktové číslo pro snazší evi-
denci a kontrolu

• certifikovaná pro sportovní i průmys-
lové použití

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

K0111EE00 – rovná
K0111BB00 – rovná černá verze
K0110EE00 – prohnutá
K0110BB00 – prohnutá černá verze

COLT/rovná
COLT/prohnutá
Lehká víceúčelová karabina s plným
a prohnutý zámkem. Vhodná do expre-
skových setů nebo jako samostatná ka-
rabina při tradičním a sportovním lezení.
• díky odlehčené hot-forged I-beam kon-

strukci je karabina velmi lehká a pevná
tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevře-
ným zámkem

• ergonomický tvar a velká světlost do-
volují karabinu připojit i do masivněj-
šího kotvícího bodu

• zkosený key lock na nosu karabiny za-
braňuje nechtěnému zachytávání zo-
báčku o lano, smyčku nebo plaketu
nýtu

• tvarované drážky na rovném zámku us-
nadňují cvakání karabiny

• široké zaoblení v místě průchodu lana
šetří oplet i samotnou karabinu před
opotřebením

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

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

K0113EE00 – rovná
K0120EE00 – prohnutá

COLT WIRE/rovná
COLT WIRE/prohnutá
Ultra lehká karabina s drátěným zám-
kem navržená tak, aby se snadno použí-
vala jak při sportovním a tradičním
lezení, tak i při lezení v ledu.
• díky odlehčené hot-forged I-beam kon-

strukci je karabina velmi lehká a pevná
tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevře-
ným zámkem

• tvarovaný kovaný nos pro snadné cva-
kání a vycvakávání karabiny

• ergonomický tvar a velká světlost do-
volují karabinu připojit i do masivněj-
šího kotvícího bodu

• široké zaoblení v místě průchodu lana
šetří oplet i samotnou karabinu před
opotřebením

• vhodná do expreskových setů nebo
jako samostatná karabina 

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

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

COLT KARABINY A EXPRESKY
Velmi lehké a stále extrémně pevné klasické déčkové karabiny. Jedinečná ucelená řada karabin s pevností 11 kN
při otevřeném zámku. Každý si z této ucelené řady karabin může vybrat tu nejlepší pro štandování, jištění nebo
pro vytvoření expresek.

karabiny *
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* expreskové sety

K6715E011 
COLT
Odolná expreska kovaná za tepla s pl-
nými zámky určená zejména pro spor-
tovní lezení.
• horní rovná karabina s Keylockem a spe-

ciálně tvarovaným kovaným nosem pro
snadné cvakání a vycvakávání karabiny
z nýtu

• dolní prohnutá karabina s Keylockem
pro snadné cvakání a vycvakávání lana

• dolní prohnutá karabina vybavena gu-
movým O kroužkem pro držení správné
pozice a snadnější cvakání lana

• díky odlehčené hot-forged I-beam kon-
strukci jsou karabiny velmi lehké a při
tom pevné tak, že vydrží zatížení 11 kN
s otevřeným zámkem

• odolný a ergonomicky tvarovaný polya-
midový popruh s rozšířením 16/25 mm

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

• COLT expreska je ideálním řešením pro
sportovní lezení a nacvičování těžkých
cest

Pevnost: 
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Světlost (d): 21 mm
Délka smyčky: 11 cm 
Hmotnost: 99 g 

XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA

K6716E011 
COLT MIX 
Velmi univerzální expreska s Keylock
horní karabinou a dolní drátovkou pro
jednoduché cvakání.
• COLT MIX kombinuje snadné cvakání

expresky a výhodu drátěné krabiny
• drátěný zámek eliminuje nechtěné ote-

vření karabiny a zamrzání při zimních
podmínkách

• díky odlehčené hot-forged I-beam kon-
strukci jsou karabiny velmi lehké a při
tom pevné tak, že vydrží zatížení 11 kN
s otevřeným zámkem

• odolný a ergonomicky tvarovaný polya-
midový popruh s rozšířením 16/25 mm

• horní rovná karabina s Keylockem
a speciálně tvarovaným kovaným
nosem pro snadné cvakání a vycvaká-
vání karabiny z nýtu

• dolní drátěná karabina vybavena gu-
movým O kroužkem pro držení správné
pozice a snadnější cvakání lana

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: 
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Světlost (d): 21/22 mm
Délka smyčky: 11 cm 
Hmotnost: 93 g 

XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA

K6613E011
COLT WIRE 
Nejlehčí plnohodnotná expreska vyro-
bena pro vícedélkové, alpské nebo le-
dové lezení.
• robustní za tepla kované karabiny

s drátěným zámkem
• drátěné zámky eliminují nechtěné ote-

vření karabiny a zamrzání při zimních
podmínkách

• specielně tvarovaný nos karabiny pro
snadné cvakání a vycvakávání

• dolní karabina vybavena gumovým
O kroužkem pro držení správné pozice
a snadnější cvakání lana

• 11 mm dyneema smyčka nabízí ideální
poměr váha-pevnost

• každá karabina je ve výrobě individu-
álně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: 
smyčka – 22 kN
karabiny XCG 26  XMA 8  XOG 11 kN
Světlost (d): 22 mm
Délka smyčky: 11 cm 
Hmotnost: 83 g 

XCE 1019 • EN 566 • EN 12275 • XUIAA
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karabiny *

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

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

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.

K6950**
ARTWALL SET
13, 16, 20, 30 a 60 cm
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

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

K6717E011
COLT SET 
Pět robustních za tepla kovaných odol-
ných expresek COLT s plnými zámky ur-
čené pro sportovní lezení a nacvičování
těžkých cest za zvýhodněnou cenu.

K6612E011
VISION SET 
Ultra lehký set s pěti VISION expreskami
pro lehký styl za zvýhodněnou cenu.

expreskové sety *
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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

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

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

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

* 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



62

Mirek Matějec, Panache on the rock M6+, Val di Cogne, Itálie • Foto: Libor Hroza
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* ocelové karabiny

* ocelové mailony

K4080ZO
D KARABINA OCEL/
šroubovací
Extrémně pevná ocelová karabina
vhodná pro lanové parky a stěny,
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 různé použití 
na lezecké stěny a lanové parky.
Triple lock pojistka, key lock, pozink
světlost (d) 18 mm • 195 g
XMA 30 kN  XCG 9 kN  XOG 8 kN
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362

K4081ZO
D KARABINA OCEL/
triplelock 
Extrémně pevná ocelová karabina
vhodná pro lanové parky a stěny,
ideální na tvorbu kotvících bodů. 
Triple lock pojistka, key lock, pozink
XMA 50 kN  XCG 13 kN  XOG 20 kN
světlost (d) 25 mm • 267 g
unikátní produktové číslo
XCE 1019 • EN 362

K4241Z005
OVAL KARABINA
OCEL/šroubovací
Oválná karabina pro různé použití 
na lezecké stěny a lanové parky.
Šroubovací pojistka, key lock, pozink
XMA 30 kN  XCG 9 kN  XOG 8 kN
světlost (d) 18 mm
176 g
unikátní produktové číslo

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) 12 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      světlost  hmotnost 
                                                          sport         work         kN     kN      kN     mm             g     

COLT / šroubovací K0112EE00      mix                dural        •               •              26     8        11     18                  48   
COLT / šroubovací černá K0112BB00     černá             dural        •               •              26     8        11     18                  48   
COLT / rovná K0111EE00      šedá              dural        •               –              26     8        11     21                  42   
COLT / rovná černá K0111BB00     černá             dural        •               –              26     8        11     21                  42   
COLT / prohnutá K0110EE00      žlutá             dural        •               –              26     8        11     21                  42   
COLT / prohnutá černá K0110BB00     černá             dural        •               –              26     8        11     21                  42   
COLT / wire rovná K0113EE00      stříbrná         dural        •               –              26     8        11     22                  36   
COLT / wire prohnutá K0120EE00      modrá           dural        •               –              26     8        11     22                  36   
BORA / šroubovací K0107EE00      mix                dural        •               •              23     8        8       22                  63   
BORA / šroubovací černá K0107BB00     černá             dural        •               •              23     8        8       22                  63   
BORA / TWL K0108EE00      šedá              dural        •               •              23     8        8       22                  68   
BORA / TWL černá K0108BB00     černá             dural        •               •              23     8        8       22                  68   
BORA / triple lock K0119EE00      oranžová       dural        •               •              23     8        8       22                  68   
BORA / triple lock černá K0119BB00     černá             dural        •               •              23     8        8       22                  68   
BORA GP / šroubovací K107EP00        šedá              dural        •               •              23     8        8       22                  64   
BORA GP / šroub. černá K107BP00        černá             dural        •               •              23     8        8       22                  64   
D STEEL / šroubovací K4080ZO          pozink           ocel         –              •              50     13      20     25                  255 
D STEEL / triple lock K4081ZO          pozink           ocel         –              •              50     13      20     25                  267 
OVAL STEEL / šroubovací K4241ZO02      pozink           ocel         –              •              30     9        8       18                  176 
OVAL STEEL / triple lock K4241ZO07      pozink           ocel         –              •              30     9        8       18                  195 
D BAR / šroubovací gate K4280PP          stříbrná         dural        •               •              30     9        11     19                  76   
D BAR / TWL  K4290PP        stříbrná         dural       •               •             30     9        11     19                 81   
D Big connector / šroub. K5070PP          stříbrná         dural        •               •              30     8        9       24                  88   
D connector / TWL K5290EE          titanium         dural        •               •              30     9        11     19                  80   
Via Ferrata K5330PE          stříbrná         dural        •               –              30     8        9       26                  87   
Artwall K4310PP          stříbrná         ocel         •               –              30     10     10     25                 125 
OZONE / šroubovací K0016AA00      modrá           dural        •               •              26     10      7       21                  80   

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

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

K0018BB00      černá             dural        •               •              26     9        7       21                  85   
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Jan”Tráva” Trávníček I K2 8611 m

V současnosti asi nejznámější český vyso-
kohorský lezec Radek Jaroš a člen SINGING
ROCK Climbing týmu Honza "Tráva" Trávní-
ček vystoupili 26. července 2014 na vrchol
K2 (8611 m.n.m.). Radek stanul na vrcholu
kolem 16. hodiny pákistánského času,
Tráva dorazil necelou půlhodinu za ním.
Radek a Tráva jsou 4. a 5. Čechem na K2 -
před nimi se na vrchol podívali Josef Ra-
koncaj (1983 a 1986), Libor Uher (2007)
a Pavel Bém (2012). Pro Trávu úspěšný vý-
stup znamená 4. osmitisícovku v jeho "ka-
riéře". Radek Jaroš touto druhou nejvyšší
horou světa zkompletoval tzv. Korunu
Himaláje (všech 14 osmitisícovek v pohoří
Himaláje a Karakoramu) - jako první Čech
a jako 15. člověk na planetě bez přídav-
ného kyslíku. A jak Tráva okomentoval je-
jich úspěch?:
„Nedělní procházka rozkvetlou loukou to
sice nebyla, ale máme to za  sebou. A byl
to fofr. Takhle dobrý počasí prý zde dlouho
pamětníci nepamatují. S Radkem dochá-
zíme do stanu mezi 21–22 hodinou totálně
prošitý... Miska do nás nalil čaj a upadli
jsme do kómatu. Radku, opět (jako na An-
napurně) ti děkuji za výlet, opět to bylo
téměř 24 hodin vzhůru po 1,5 hodině
spánku. Tentokrát do 8611 m... To je prostě
dovolená.”
Gratulujeme a těšíme se na další Trávovy
zážitky z dalších osem...



Honza "Tráva" Trávniček, K2 8611 m, Karakoram Range, Pákistán • Foto: Radek Jaroš

67



68

kladky, blokanty
jistící a kotevní zařízení
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* kladky

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

XCE 0333 • 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. Účinost kladek cca. 93%.

K0040EE00
K0040BB00 – černá verze

KLADKA MINI
• malá, lehká a odolná kladka

pro různé použití
• vyvinuta zejména pro nouzové

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

XCE 0321 • 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: 432 g

XCE 1019 • EN 12278

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 • EN 12278



K031DSD00
DOUBLE STOP PLUS
Slaňovací brzda opatřená antipanickým
systémem.
• robustní a odolné tělo z nerez oceli
• nový přítlačný klín testovaný na vyšší

zatížení zaručuje lepší brzdný efekt
v krajních polohách

• delší rukojeť je citlivější a umožňuje
plynulou regulaci prokluzu lana

• pogumovaná rukojeť je příjemná pro
držení a nesklouzává při slaňování

• ergonomický tvar umožňuje pohodlné
uchopení jednou rukou

• všechny díly, které přicházejí do styku
s lanem jsou vyrobeny z nerezové oceli
pro minimalizaci opotřebení

• integrovaný indikátor opotřebení
• při slaňování nedochází ke kroucení lana
• minimální pevnost 22 kN
• zvýšené maximální pracovní zatížení na

200 kg
• snížený prokluz lana do zatížení 600 daN
průměr lana: 9-12 mm
9 mm - max. pracovní zatížení 130 kg
10-12 mm - max. pracovní zatížení 200 kg
Hmotnost: 421 g

XCE 0123 • EN 12841 typ C 
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stoupací blokanty *

slaňovací brzda *

WWW.SINGINGROCK.CZ

K6392BB
LIFT LEVÝ
Ruční blokant pro bezpečný 
a plynulý výstup
Ø lana 8 - 13 mm
Hmotnost: 260 g
EN 12841 typ B:
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
Hmotnost: 260 g
EN 12841 typ B:
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
Hmotnost: 140 g
EN 12841 typ B:
Statické lano Ø 10 – 13 mm
EN 567:
Lano Ø 8 -13 mm

XCE 0333 • EN 567 • EN 12841
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* jistící a slaňovací prostředky

K6021EE
K6021BB  černá matná

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

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

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

EN 15151-2

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
Hmotnost: 125 g

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
9 – 10,5 mm

Materiál: Dural

K6031EE
K6031BB černá matná

SLAŇOVACÍ OSMA L
Osma klasického ověřeného tvaru 
pro tlustší lana. 
30 kN • mix barev • 125 g
Pro lana: 8,5 -13 mm
EN 15151-2
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RK710XX08 – L8
RK710XX10 – L10
RK710XX12 – L12
SKOBA V
Tvrzená ocelová V skoba pro širší spáry
a trhliny.
• pro širší spáry nestejných rozměrů
• ideální pro lezení v horách, technické

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

RK706XX00 
ULTIMA
Speciální skoba, pomocí které lze přelézt
nelezitelné. 
• pro tenké trhliny do šíře 2,5 mm 
• lze použít do svislé i vodorovné spáry 
• ocelové lanko je odolné vůči korozi
• nezbytný nástroj pro technické lezení

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

RK709XX05 – L5
RK709XX07 – L7
RK709XX09 – L9
SKOBA A5 
Tvrzená ocelová skoba pro spáry a trh-
liny střední velikosti určená pro lezení
v horách, technické lezení, skalní lezení,
prvovýstupy.
• pro spáry do 5 mm
Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel
Šířka: 5 mm
Délka: 5, 7, 9 cm  
Hmotnost: 103 g (L7) 
XCE 1019 • EN 569

RK705XX00 
CAPTAIN
Háček pro velké hrany a lišty.
• důležitý nástroj pro technické lezení
• pomocník při tvorbě prvovýstupů
Materiál: Cr-Mo ocel, polyamid
Délka: 13 cm
Hmotnost: 46 g

RK708XX03 – L3
RK708XX05 – L5
RK708XX07 – L7
SKOBA A3 
Tvrzená ocelová skoba pro úzké spáry 
a trhliny.
• pro úzké spáry do 3 mm 
• určená pro lezení v horách, technické

lezení, skalní lezení, prvovýstupy...
Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel
Šířka: 3 mm
Délka: 3, 5, 7 cm  

RK750XX00 
SKALNÍ KLADIVO 
Tradiční kladivo pro klasické lezení, ví-
cedélkové lezení, prvovýstupy a práci ve
výškách.
• otvor na hlavě kladiva slouží jako do-

datečný přípojný bod a usnadňuje vy-
tahování skob a copperheadů

• zúžená špice pro snazší dotloukání
vklíněnců a copperheadů

• gumová rukojeť tlumí vibrace
• otvor v rukojeti je vhodný pro připojení

reep šňůry

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

skoby a háčky *

RK711XX00
SENTINEL
Háček pro křehké hrany a do vrtaných
otvorů.
• důležitý nástroj pro technické lezení
• pomocník při tvorbě prvovýstupů
Materiál: Cr-Mo ocel, polyamid
Délka: 13 cm
Hmotnost: 43 g



73

* kotvící pomůcky

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
Pevnost: XCG 30 kN XMA 25 kN
EN 959 • EN 795 typ A

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
XCE 1019 • EN 959 • EN 795 • typ B

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
XCE 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: 50 kN
Tloušťka: 7 mm
Hmotnost: 150 g
dural • černá matná
XCE 0333

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

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
XCE 1019 • EN 959 • EN 795 typ B
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Via ferrata I Rakousko

Klara Palme, Innsbrucker Klettersteig D, Rakousko • Foto: Georg Pollinger
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smyčky a via ferrata sety
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* smyčky

C2087 
EXPRESKOVÁ SMYČKA
16/25 mm
Smyčka pro vytvoření expreskového setu
s variabilní šířkou pro snadnou uchopitel-
nost.
• ideální pro vytvoření expresek pro spor-

tovní lezení a nacvičování těžkých cest
• k dostání ve dvou barvách
Šířka: 16/25 mm
Materiál: polyamid
Pevnost: 22 kN
Délka: 11 cm
Barva: žlutá, modrá
Hmotnost: 12 g
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

C2075
SMYČKA 16 mm
Lehké a pevné nylonové smyčky pro růz-
norodé použití. 
• lehká, pevná a extrémně odolná
• šitá smyčka - mnohem pevnější oproti

běžnému spojení uzlem
• lze ji využít k prodloužení jistícího bodu,

k jištění za hroty a hodiny a v mnoha
dalších nečekaných situacích

• pro lepší orientaci barevně odlišeny
jednotlivé délky 60 – 150 cm

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

C2085
EXPRESKOVÁ SMYČKA
16 mm
Smyčka pro vytvoření vlastního expresko-
vého setu.
• lehká, pevná a odolná
• sportovní lezec využije kratší délky 11

a 13 cm
• dlouhé expresky lze využít hlavně v mís-

tech, kde je potřeba prodloužit jištění, aby
netáhlo (nedřelo) lano

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

C2001
DYNEEMA SMYČKA
11 mm
Lehká, tenká a přitom stále velmi pevná
smyčka pro vícedélkové lezení.
• lze ji využít k prodloužení jistícího

bodu, k jištění za hroty a hodiny a
v mnoha dalších nečekaných situacích

• vhodná pro rychlé výstupy v lehkém
stylu 

• pro lepší orientaci v materiálu jsou jed-
notlivé délky barevně odlišeny 

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

C2000
DYNEEMA EXPRES-
KOVÁ SMYČKA 11 MM 
Smyčka pro vytvoření vlastního expre-
skového setu určená pro situace, kde
jsou hmotnost a pevnost na prvním
místě.
• lehká, úzká a zároveň velmi pevná
• ideální poměr váha-pevnost
Šířka: 11 mm
Materiál: dyneema
Pevnost: 22 kN
Délka: 11 cm
Hmotnost: 8 g 
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

C2004
DYNEEMA SMYČKA
8 mm
Ideální a nedílný partner všech horolezců
a alpinistů, kteří počítají každý gram.
• lehká, tenká a přitom velmi pevná
• lze ji využít k prodloužení jistícího

bodu, k jištění za hroty a hodiny
a v mnoha dalších nečekaných situ-
acích

• vhodná pro rychlé výstupy v lehkém
stylu

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

C2419
SAFETY CHAIN
Nejbezpečnější klasický daisy chain na
trhu pro technické lezení.
• 16 mm polyamidový popruh poskytuje

delší životnost
• inovovaný, nastavitelný, patentovaný

daisy chain pro nejvyšší bezpečnost při
technickém lezení

• dvojité přetočení smyčky do karabiny

a oko pro připojení k úvazku s přeto-
čením pro zvýšení bezpečnosti

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

Délka: 120 (9 ok) a 140 cm (11 ok)
Pevnost: smyčka 22 kN, jednotlivé oko

3,5 kN
Šířka: 16 mm
Hmotnost: 102 g
XCE 1019 • EN 566 • XUIAA

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

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
XCE 1019 • EN 566 • EN 354
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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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Carlos Logrono I artistic boulder

Carlos Logrono, ESCULTURA S.XXI, Španělsko • Foto: David Munilla
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příslušenství a promo
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* příslušenství

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

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 nejnáročnějších podmínkách
• součástí lékárničky je i píšťalka
• lze oddělit jednotlivé díly a tím použít

jen nejnutnější vybavení dle dané situace
• navrženo ve spolupráci s ČHS
Hmotnost: 189 g
Velikost: 22 x 18 x 5 cm
Materiál: polyamid, polyester
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příslušenství *

A0050HH00
CULTER 
Spolehlivý nůž pro každodenní práci či
záchranářství vybavený řezákem bezpeč-
nostních pásů a hrotem na rozbití skla.
• částečně zubatá čepel o délce 80 mm
• rukojeť z nerez oceli a materiálu G10

v červené barvě
• čepel z nerez oceli 420B s výstupkem

pro pohodlné zavírání
• otevíratelný a zavíratelný jednou

rukou, s bezpečnostní pojistkou
• materiál rukojeti G10 je elektricky ne-

vodivý a mimořádně odolný vůči me-
chanickým vlivům a vysokým teplotám
(až do 180 °C) 

Barva: červená
Hmotnost: 208 g
Materiál: nerez ocel, materiál G10

C0072BB00
KAPSIČKA
Kapsička na každodenní použití.
• uzavíratelná díky silnému 

suchému zipu
• lze ji bezpečně připnout k opasku

nebo sedáku
• vyrobena z odolné látky proti oděru
Rozměry: 10 x 6 x 11 cm
Hmotnost: 42 g

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!

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!

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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WWW.SINGINGROCK.CZ

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 popruhu: 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:
• 25 m 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 150 m
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oblečení *

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

C1021YB – pánské
C1022YB – dámské
BAMBOO T-SHIRT
Triko vyrobené z vláken nejrychleji 
rostoucí rostliny na světě.
• přidaný elastan zajišťuje pružnost 

při lezení na skalách nebo boulderingu
• bambusová vlákna zaručují lepší 

absorpcí vlhkosti a lepší prodyšnost
• BORN TO CLIMB motiv na zádech
• krátké rukávy, pohodlný střih, klasický

kulatý, lemovaný výstřih
Barva: žlutá
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 92 % bambus / 8% elastan
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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

* oblečení

C1023YY – man
C1024YY – woman
T-SHIRT
CLIMBING GRADES
Jezdíte často na lezecké výlety do zahra-
ničí? Kolikrát jste se pokoušeli převést
stupně obtížnosti v oblasti, kde jste lezli?
S naším Singing Rock tričkem se srovnávací
tabulkou různých stupnic obtížnosti budete
mít příště lepší přehled o hodnotě svých vý-
konů.
• bambusová vlákna zaručují lepší absorpcí

vlhkosti a lepší prodyšnost
• přidaný elastan zajišťuje pružnost 

při lezení na skalách nebo boulderingu
• na zádech srovnávací tabulka různých 

lezeckých stupnic obtížnosti
Barva: žlutá s černými pruhy po stranách
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 92 % bambus / 8% elastan
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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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Nina Kovaříková, Frankenjura, Německo • Foto: Vlado Linek
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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.

magnézium *
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* chalk bags

* 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, šedá 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



92

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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* promo

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 půllitr 0.5 l nebo 0,3 l pro
všechny, co rádi lezou.

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
Dřevěná “flashka” pro uložení vašich
osobních dat. Malý kroužek pro přichy-
cení na klíčenku nebo repku 
Velikost: 8 GB
Materiál: dřevo

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

PLAKÁTY
Lezecké plakáty s námi podporovanými
sportovci.

Motivy a rozměry:
1) CARLOS                     690x480mm
2) FELIPE                       690x480mm
3) SANDSTONE               690x480mm

4) Never Stop Climbing     690x480mm
5) ICE                             480x690mm
6) MOMO                        480x690mm
7) LUCKA HROZOVÁ         480x690mm

1 2 3

4 5 6 7

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
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* promo

* piktogramy

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

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, vícedélkovém
lezení nebo ledolezení. Jednotlivá lana se používají střídavě do postu-
pových jištění. Tento systém snižuje riziko přeseknutí lan padajícími
kameny a poskytuje maximální bezpečnost ve vysokých horách a při
těžkém lezení.

Dvojitá lana
Značení dvojitých lan (tzv. „dvojčata“) pro lezení v horách, vícedélko-
vém lezení nebo ledolezení. Používají se vždy stejná lana v páru a mají
společné jistící postupové body. Dvojitá lana zaručují vysokou bezpeč-
nost zejména při klasickém lezení ve vysokých 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. 

UIAA Watter Repelent
Norma pro impregnovaná lana, kterou schválila komise pro bezpečnost
UIAA. Při zkoušce v certifikované laboratoři, nesmí být množství ab-
sorbované vody větší než 5% hmotnosti lana. Pro srovnání, neimpreg-
nované lano absorbuje přibližně 50% vody, v tomto testu, a lana
označené jako "DRY", ale která nemají správnou DRY technologii
mohou nasáknout mezi 20% a 40% vody.

CE – symbol shody
Tento symbol dokladuje, že výrobek splňuje bezpečnostní požadavky
stanovené příslušnou evropskou legislativou. Číslo za symbolem CE
(např. CE 1019) označuje příslušnou akreditovanou zkušebnu.

Rock&Lock
Patentovaná chytrá spona na SIN-
GING ROCK úvazcích a dalších pro-
duktech pro rychlé a snadné
zapnutí a odepnutí.

Lady fit
Specielně vyvinuté produkty pro
dámy.

Route 44
SINGING ROCK patentovaná tech-
nologie pro výrobu lan. Lano je vy-
robeno na pletačce 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 Du-
PontTM Teflon® se vyznačují výji-
mečnou odolností proti vodě a
oděru. 

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. 

TAŠKA
Ekologicky šetrná igelitová taška. Obsa-
huje speciální přísady, které urychlují
ekologicky neškodlivý rozpad a ohle-
duplný přístup k životnímu prostředí. 
Rozměr: 39 x 46 cm

SAMOLEPKY
SINGING ROCK 
Samolepky s logy Singing Rock 
lepící na zadní straně.



Upozornění: Horolezectví, bouldering, canyoning,
výškové práce a podobné aktivity jsou životu nebez-
pečné a mohou přivodit úraz nebo smrt.
Za správné a bezpečné používání všech výrobků ur-
čených pro tyto aktivity zodpovídá každý uživatel
sám. Informace a rady zde uvedené, nenahrazují
zkušenosti ani řádný výcvik. Zvládnutí a osvojení pří-
slušných technik a zásad bezpečnosti je vaší odpo-
vědností.
Informace uvedené v tomto katalogu představují
stav vědění a skutečnosti v době vydání katalogu.
Z tohoto důvodu nelze zaručit, že jsou to informace
vyčerpávající, přesné a Singing Rock si vyhrazuje
právo kdykoliv změnit obsah těchto informací. Vě-
nujte dostatek času informacím v tomto katalogu
a rovněž návodům k použití, které jsou součástí kaž-
dého výrobku Singing Rock.
V případě pochybností kontaktujte Singing Rock
nebo jeho zástupce.

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
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