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Profesionální OOPP vybavení a podpůrné prostředky
SINGING ROCK nabízí vše, co potřebujete pro bezpeč-
ný pohyb ve výšce a nad volnou hloubkou včetně ser-
visu od A do Z. Toto vybavení zahrnuje např.: úvazky,
lana, spojovací a kotvící prostředky, hardware, jistící
prostředky, permanentní záchytné systémy, sady pro
typické pracovní situace. Veškeré tyto vysoce funkční
a inovativní výrobky se vyvíjejí a vyrábějí v České
republice. Výrobky jsou certifikované a plně se shodují
s mezinárodními standardy bezpečnosti v průmyslu.

Naše produkty se snadno používají, jsou velice odolné
a maximálně pohodlné.

Vybavení pro práci
ve výškách,
speciální jednotky
a záchranáře

Obáka: Ropná plošina, Norsko • Foto: Bilder
Foto tato strana: Helicopter Show 2011, Hradec Králové, Česká Republika • Foto: Borek Nechanický
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Společnost
SINGING ROCK

byla založena v roce
1992. Během svého

dosavadního fungování se
postupně vypracovala na profe-

sionálního a inovativního výrobce
a dodavatele osobních ochranných pro-

středků  proti  pádu  z výšky  se  specializací:
• vývoj a výroba horolezeckého vybavení (úvazky,

horolezecká lana, jistící a slaňovací pomůcky, karabiny, …)
• vývoj a výroba profesionálního vybavení pro pohyb ve výš-

kách a nad volnou hloubkou (postroje, lana, spojky, kotvící
a spojovací prostředky, tlumiče pádu, …)

Postupně bylo do programu zařazeno i poskytování komplexních řešení
v oblasti práce ve výškách a nad volnou
hloubkou:
• zpracování metodiky lanového přístu-

pu a zajištění na konkrétním místě
• dodání či vývoj speciálního vybavení
• zaškolení 
• navazující servis - inspekce dodaných

výrobků
Veškeré činnosti probíhají v systému
řízení kvality certifikovaném podle poža-
davků normy ISO 9001 s ohledem
na speciální požadavky pro vývoj, výro-
bu a prodej horolezeckého vybavení
a osobních ochranných prostředků proti
pádu z výšky (článek 11 B směrnice
Rady EU 89/986/EHS).
Výrobky Singing Rock splňují přísluš-
né zákonné požadavky Evropské unie
i požadavky amerického trhu (CE, NFPA,
ANSI).
Na přípravě či zdokonalování norem
a jiných předpisů se Singing Rock aktiv-
ně podílí v rámci své práce v bezpeč-
nostní komisi UIAA či v pracovní skupině
CEN.  
Singing Rock také spolupracuje s ČNI,
kde působí jako expert v oblasti norem
pro osobní ochranné prostředky a s ČUBP.
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ikony

Tyto ikony vám pomohou vybrat
správný úvazek podle nejběžnějšího
a nejvhodnějšího použití:

lanový přístup

záchrana

zadržovací systémy

zajištění proti pádu

speciální jednotky

lanové parky

arboristika
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úvazky

Postroje a úvazky SINGING ROCK jsou vyráběny
v Poniklé v České republice se 100% zárukou kvality
a bezpečnosti. Naše nabídka se hodí pro každou
situaci, která při průmyslovém lezení nastane.
SINGING ROCK vám může nabídnout celé spektrum
pracovních úvazků, které pokrývají veškeré oblasti
profesionálních činností.

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

skrz sponu a zapnutí popruhu proběh-
ne velmi lehce.

• Výhodná funkce: Systém Rock&Lock
umožňuje oblékat úvazek rychle a bez-
pečně 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.

SPEED buckle
Rychlospona 
Sponu je možno obsluhovat ve zlomku sekun-
dy při zachování maximální bezpečnosti 
• Snadná manipulace a rychlé uvolnění
• Kompaktní a odolná
• Bezpečnostní uvolnění dvěma prsty
• Nemožno otevřít pod zatížením
• Nemožno uzavřít, pokud je popruh

přetočen
• Vyrobena z oceli
• Nízká hmotnost
• Šířka popruhu do 45 mm
• Povrch v černé barvě
• Pevnost 18 kN

Easy-lock buckle
Snadné nastavení
Unikátní spona s pohyblivou příčkou  je
v souladu s přísnými americkými standar-
dy (ANSI, NFPA). Její minimální pevnost
je 17,2 kN. Popruh ve sponě optimálně
prokluzuje. Konstrukce spony zaručuje
dlouhodobé fungování a efektivitu
(snadné uvolňování a zapínání, dokonce
i když je popruh špinavý a tuhý)
Odolnost vůči korozi je testována nástři-
kem v solné komoře po dobu 48 hodin
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Singing Rock - nová dimenze postroje

Připojovací body pro slanění

Jmenovka + místo pro identifikaci

Sloty pro karabiny

Připojovací body podle EN 361.
Kovový připojovací bod.
Minimalní pevnost 15 kN.

Polohovací body jsou umístěny
symetricky dle EN 358, testovány
na 15 kN. Tyto body z lehké sli-
tiny jsou konstruován tak, aby
umožňovaly zaklapnutí do tzv.
polohovací polohy. V  této pozici
nepřekážejí při práci.

Doplňkové oka s garantovanou
pevností 5 kg pro lepší organiza-
ci materiálu na vašem postroji.

Speciálně tvarované polstrování
a popruhy v oblasti ramen pro
větší komfort při práci ve visu.

Unikátní spona s pohyblivou příč-
kou  je v souladu s přísnými ame-
rickými standardy (ANSI, NFPA).
Její minimální pevnost je 17,2 kN.
Popruh ve sponě optimálně pro-
kluzuje. Konstrukce spony zaručuje
dlouhodobé fungování a efektivitu
(snadné uvolňování a zapínání,
dokonce i když je popruh špinavý
a tuhý). Odolnost vůči korozi je
testována nástřikem v solné ko-
moře po dobu 48 hodin.

HYPNOS key lock karabina K0007
pro připojení ramenních popruhů
s pasem.

Zadní část: sloty na pase poskytu-
jí bezpečné a dostatečně pevné
body pro zavěšení těžkého vyba-
vení (např. motorová pila, vrtačka,
apod.) Tyto sloty jsou ideální pro
plastovou karabinu PORTER.

Přední a zadní připojovací body
dle EN 813.

Oplétaná poutka s garantovanou
pevností 10 kg poskytují dosta-
tečný prostor pro uložení 10 ks
HMS karabin.

Anatomicky tvarované nohavičky

Elastické popruhy.

Polohovací body:

Park (parkovací poloha)

Práce (pracovní poloha)
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postroje

W0045BR
W0045BB - černá verze CFIR
EXPERT II speed
Plně nastavitelný a odnímatelný úvazek pro zachycení
pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami
a ramenními popruhy. Rovněž se hodí pro polohování
pracovníka, sestup, výstup a záchranu.
Spony SPEED dělají z výrobku Expert II ideální úva-
zek pro všechny.
• inovované spony SPEED umožňují plynulé a rychlé

nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním kom-
fortem

• ramenní popruhy a bederní pás spojeny karabinou
a sponou v zadní části

• ramenní popruhy mohou být plně odejmuty a postroj
může být použit pouze jako sedací úvazek

• nohavičky a ramenní popruhy jsou nezávisle nastavi-
telné

• polstrovaný bederní pás, nohavičky a ramenní popru-
hy

• speciálně anatomicky tvarované polstrování pasu
a nohaviček

• přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu
(EN 361)

• přední a zadní navazovací bod pro připojení slaňova-
cích pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)

• postranní bod pro polohování s možností nastavení
polohy (EN 358)

• 2 velká poutka na materiál + 4 textilní poutka pro
brašny s nářadím

• sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého
vybavení (motorová pila, vrtačka...)

• rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení
batohu nebo dýchacího přístroje

• odnímatelný popruh pro uchycení Cam cleanu
• identifikační a metodický štítek

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: (M/L) 2430 g (±15 g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813 • EN 361

W0044BR
W0044BB - černá verze CFIR
EXPERT II standard
• spony Easy-lock umožňují plynulé a rychlé nastavení

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: (M/L) 2130 g (±15 g)
CE 1019, EN 358, EN 813, EN 361

W0070BR CFIR
EXPERT II steel speed
celotělový úvazek se všemi kovovými prvky z oceli
• inovované spony SPEED umožňují plynulé a rychlé

nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním
komfortem

• tento úvazek je vyroben v souladu s americkými
standardy (NFPA, ANSI)

Velikost: S, M/L, XL 
Hmotnost: (M/L) 2730 g (±15 g)
EN 358 • EN 813 • EN 361 • CE 1019
CE 1019, EN 358, EN 813, EN 361
NFPA Class III, ANSI Z359.1

EXPERT II speed

EXPERT II standard černáEXPERT II steel speed
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lanový přístup postroje

W0042BR
W0042BB - černá verze CFIR
PROFI WORKER speed
Plně nastavitelný úvazek pro zachycení pádu s polst-
rovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními
popruhy. Rovněž se hodí pro polohování, sestup,
výstup a záchranu
• inovované spony SPEED umožňují plynulé a rychlé

nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním
komfortem popruhy

• speciálně anatomicky tvarované polstrování pasu
a nohaviček

• přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu
(EN 361)

• přední navazovací bod pro připojení slaňovacích
pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)

• postranní bod pro polohování s možností nastavení
polohy (EN 358)

• 2 velká poutka na materiál + 4 textilní poutka pro
brašny s nářadím

• sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého
vybavení (motorová pila, vrtačka...)

• spony Easy-lock umožňují plynulé a rychlé nastavení
• rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení

batohu nebo dýchacího přístroje (EN 361)
• odnímatelný popruh pro uchycení Cam cleanu
• identifikační a metodický štítek

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: (M/L) 2030 g (±15 g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813 • EN 361

W0041BR
W0041BB - černá verze CFIR
PROFI WORKER standard
Plně nastavitelný úvazek pro zachycení pádu s polst-
rovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními
popruhy. Rovněž se hodí pro polohování, sestup,
výstup a záchranu.
• spony Easy-lock zaručují pohodlné nastavení úvazku
• polstrovaný bederní pás, nohavičky a ramenní popruhy

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: (M/L) 1720 g (±15 g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813 • EN 361

PROFI WORKER speed

PROFI WORKER standard PROFI WORKER standard černá



lanový přístup
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Mytí oken, Správa KRNAPu, Vrchlabí • Foto: Jan Zámečník

W0058 CR
SEAMASTER II
Plně nastavitelný úvazek pro zachycení pádu
s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami
a ramenními popruhy. Rovněž se hodí pro polohování,
sestup, výstup a záchranu.
Plně přizpůsobitelný a velice pohodlný úvazek pro
zachycení pádu, vytvořený speciálně pro potřeby
výškových pracovníků na ropných plošinách.
• polstrovaný bederní pás, ramena a nohavičky
• přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu
• přední připojovací bod pro umístění slaňovacích

pomůcek či polohování (EN 813, EN 358)
• postranní připojovací bod pro polohování pracovní-

ka (EN 358)
• 4 velká poutka na materiál + 4 textilní poutka

brašny s nářadím
• konstrukce nohaviček zajišťuje dostatečný komfort
• kombinace standardni a SPEED spony umožňuje

plynulé a rychlé nastavení
• rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení

batohu nebo dýchacího přístroje (EN 361)

• snadné upevnění Cam cleanu ve vertikální poloze je
zajištěno prošívaným popruhem mezi předním
spodním připojovacím bodem vepředu a předním
horním připojovacím bodem pro zachycení pádu.

Velikost: M/L, XL
Hmotnost: (M/L) 1700 g (± 15g)
EN 358 • EN 813 • EN 361 • CE 1019
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polohování postroje

W0051BR CFR
ENERGETIC
celotělový úvazek speciálně vyvinutý pro komfortní
polohování pracovníka, úvazek pro zachycení pádu
• přední horní textilní připojovací bod s nosností

15 kN (EN 361).
• zadní horní připojovací bod s nosností 15 kN 

(EN 361)
• spony SPEED umožňují velice snadné nasazení.
• nejpohodlnější polohovací úvazek ze všech úvazků

vyráběných firmou Singing Rock. 
• umožňuje rozložení váhy mezi bederní pás 

a lavičku. Úvazek umožňuje plynulé otáčení těla
kolem vertikální osy.

• velmi stabilní bederní pás o výšce 18 cm.
• dvě opletená poutka s nosností 10 kg.
• pomocná plastová poutka s nosností 5 kg.
• lavička je vyztužena skelným vláknem. 

Velikost: M/L, XL
Hmotnost: 3350 g (M/L) (±15 g)
CE 1019 • EN 813 • EN 358 • EN 361

W0063BB  CFIR
TECHNIC standard
Plně nastavitelný celotělový úvazek pro polohování
pracovníka a zachycení pádu s Easy-lock sponami.
• přední navazovací bod pro připojení slaňovacích po-

můcek nebo polohování (EN 813, EN 358)
• postranní bod pro polohování s možností nastavení

polohy (EN 358)
• přední a zadní navazovací body pro zachycení pádu

(EN 361)
• spony Easy-lock umožňují velice snadné nasazení

a nastavení úvazku
• dvě opletená poutka s nosností 10 kg.
• sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého

vybavení (motorová pila, vrtačka...)
• rovný zadní navazovací bod nepřekáží při nesení

batohu nebo dýchacího přístroje (EN 361)

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 1620 g (M/L) (±15 g)
CE 1019 • EN 813 • EN 358 • EN 361

W0064BB CFIR
TECHNIC steel speed
Plně nastavitelný celotělový úvazek pro polohování
pracovníka a zachycení pádu se SPEED sponami
a ocelovými komponenty.
• inovované spony SPEED umožňují plynulé a rychlé

nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním
komfortem

• tento úvazek je vyroben v souladu s americkými
standardy (NFPA, ANSI)

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: (M/L) 2450 g (±15 g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813 • EN 361
NFPA Class III • ANSI Z359.1

W0048BR

EX-TEN
Výztuha pasu pro zvýšení komfortu uživatele
při dlouhodobé práci v postroji
• Polstrování pasu je silné 7 mm
• Pěna s uzavřenými póry - nenasákavá
• Vysokotlaký polyetylen (HDPE) zajišťuje dostatečnou

tuhost pasu a komfort při polohování
• Lemovka z polyesteru s vysokou odolností proti oděru
• Popruhy  s trojzubcem  slouží  k fixaci  polstrování

na úvazek.

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 340g (M/L) (±15g)
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lanové parky

W0050BR P
TARZAN
Plně nastavitelný celotělový úvazek určený
pro lanové kurzy a zábavní parky
• navazovací bod pro práci ve visu a slaňování (EN 813). 
• spona SPEED, která spojuje ramenní popruhy

s bederním pásem.  Zvýšený komfort při oblékání
úvazku.

• SPEED spona je ve shodě s americkými standardy.
Minimální pevnost vtahu je 17.2 kN. Popruh ve
sponě neprokluzuje. Konstrukce úvazku zaručuje
dlouhodobou funkčnost a odolnost. Odolnost proti
korozi se testuje nástřikem v solné komoře po
dobu 48 hodin. 

• 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

CE 1019 • EN 813 • EN 361

C5036BR00 P
TARZAN light
Plně nastavitelný celotělový úvazek určený pro lanové
kurzy a zábavní parky
• plně nastavitelný celotělový úvazek určený 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 dlouhodobou funkčnost

a odolnost (povolování a utahování funguje i při velice
špinavém a tvrdém popruhu)

Velikost: UNI
Hmotnost: 990 g (UNI) ± 15 g
CE 1019 • EN 12277
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celotělové a hrudní úvazky postroje

W0200SY
W0200BB - černá verze 

RL CHEST
Plně nastavitelný univerzální hrudní úvazek, jehož
součástí jsou kovová materiálová poutka o nosnosti
50 kg. Prsní úvaz je nabízen jak se spojovací karabi-
nou (RL CHEST plus), tak i bez ní (RL CHEST). 
Velikost: UNI • Hmotnost: 600 g 

Nikdy nepoužívejte hrudní úvazek samostatně!

W0320SY
W0320BB - černá verze FWP
BODY
celotělový postroj
Postroj je určen pro všechny specialisty, kteří se
pohybují v prostoru se zvýšeným rizikem pádu, pro-
padnutí či sesutí. Postroj je vzdušný, kompaktní
a stabilní. Tyto vlastnosti ho předurčují pro použití
na rovných a šikmých plochách. Umožňuje krátko-
dobé setrvání ve visu.

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 1050 g (M/L)

CE 1019 • EN 361

C1010BR
C1010BB - černá verze     

BOBINGO
hrudní úvazek
Bobingo je určen pro používání výhradně v kombina-
ci se sedacím úvazkem.
Optimalizuje pozici těla při visu v laně a po pádu.
Nepoužívejte prsní úvazek samostatně!
Velikost: UNI
Hmotnost: 240 g (±15 g)

CE 1019 • EN 12277
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postroje

W0067BR
W0067BB - černá verze CIR
SIT WORKER II speed
Plně nastavitelný sedací úvazek s  inovovanými
SPEED sponami pro polohování pracovníka. Nový
design je podpořen dokonalou funkčností, komfortem
a lehkostí.
Určený pro aktivity bez rizika pádu. Široké polstro-
vání poskytuje bohatou oporu zad. Skutečně velká
materiálová poutka pro vybavení a spony SPEED 
dělají z úvazku SIT WORKER ideální úvazek pro kaž-
dodenní užívání.
• postranní bod pro polohování s možností nastavení

polohy (EN 358)
• přední navazovací bod pro připojení slaňovacích

pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)
• dvě opletená materiálová poutka s nosností 10 kg.
• dodatečné poutka navržené pro bezpečné zavěšení

drahého vybavení (motorová pila, vrtačka...) s nos-
ností 5 kg

• široké polstrování poskytuje bohatou oporu zad.

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: (M/L) 1450 g (±15 g) 
CE 1019 • EN 358 • EN 813

W0065BB - černá verze CIR
SIT WORKER II standard
sedací úvazek – spony Easy-lock
Plně nastavitelný sedací úvazek s easy-lock sponami
pro polohování pracovníka. Určený pro aktivity bez
rizika pádu. 
• postranní bod pro polohování s možností nastavení

polohy (EN 358)
• přední navazovací bod pro připojení slaňovacích

pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)
• spony easy-lock umožňují rychlé a snadné

nastavení úvazku
• dvě opletená materiálová poutka s nosností 10 kg.
• široké polstrování poskytuje bohatou oporu zad.

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 1130 g (±15 g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813

W0066BR CIR
SIT WORKER II steel speed
Plně nastavitelný sedací úvazek s  inovovanými
SPEED sponami pro polohování pracovníka 
• inovované spony SPEED umožňují plynulé a rychlé

nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním
komfortem

• tento úvazek je vyroben v  souladu s  americkými
standardy (NFPA, ANSI)

• dvě opletená materiálová poutka s nosností 10 kg.
• široké polstrování poskytuje bohatou oporu zad.
• postranní bod pro polohování s možností nastavení

polohy (EN 358)
• přední navazovací bod pro připojení slaňovacích

pomůcek nebo polohování (EN 813, EN 358)

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 1590 g (±15 g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813
NFPA Class II • ANSI Z359.1

SIT WORKER II speed

SIT WORKER II standard černá

SIT WORKER II steel speed
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sedací postroje

W0021BB I
STRIKE
Sedací úvazek vyvinutý pro nenáročné práce ve visu,
policii a speciální zásahové jednotky.
• polstrovaný pas (odnímatelný) a nohavičky
• přední spodní navazovací oko (textilní) pro připevnění

slaňovací brzdy či práci ve visu (EN 813)
• dvě velká oplétaná materiálová poutka
• konstrukce nohaviček zajišťuje minimální otlaky

v oblasti třísel
• spony SPEED umožňují plynulé a rychlé nastavení
• neomezuje v pohybu

Velikosti: S, M, L, XL
Hmotnost: (M) 580 g (±15g)
CE 1019 • EN 813

W0022BR
W0022BB - černá verze CIR
URBAN II
pracovní bederní úvazek kombinující výhody
sportovních a pracovních úvazků
• textilní navazovací bod pro práci ve visu a slaňování

(EN 813). 
• textilní připojovací body určené k polohování jsou

symetricky umístěny, testováno na pevnost 15 kN
(EN 358). 

• konstrukce úvazku zaručuje jeho dlouhodobou
funkčnost a trvanlivost 

• opletená poutka na materiál s nosností 10 kg
poskytují dost místa pro 10 ks karabin HMS.

• pomocná poutka s nosností 5 kg poskytují prostor
navíc pro umístění dalšího vybavení a lepší
orientaci v něm.

• sloty navržené pro bezpečné zavěšení drahého
vybavení (motorová pila, vrtačka...)

• elastický popruh s nastavitelnou sponou, který
spojuje nohavičky s pásem.

• zadní připojovací bod (EN 358). 

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: M/L 850 g (±15g)
CE 1019 • EN 358 • EN 813

W0030BB

POLE
Pracovní pás pro polohování
• jedno poutko na materiál
• možnost připnout brašnu s nářadím
• 1 spona R&L
• nízká hmotnost
• symetricky umístěné navazovací body 
• kvalitní a funkční polstrování

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 450 g (M/L)
CE 1019 • EN 358
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arboristika

W0061BR A
TIMBER II
Plně nastavitelný úvazek pro polohování specielně
vyvinut pro potřeby arboristů.
• speciálně vyztužené polstrování pasu a nohaviček

pro pohodlnou práci a polohování
• přední spodní navazovací oko pro připevnění slaňovací

brzdy či práci ve visu
• odnímatelný a vyměnitelný spojovací můstek mezi

nohavičkami
• pohyblivý přední navazovací bod zvýrazněný červenou

barvou, díky kterému je umožněn volný pohyb v ko-
runách stromů

• boční polohovací oka pro zaujmutí pracovní polohy
(pracovní polohování)

• 4 velká oplétaná materiálová poutka, 2 malá kovová
očka k připevnění motorové pily, případně dalšího
materiálu a pomůcek

• malá textilní poutka jako možnost vlastního rozšíření
odkládacího prostoru pro lékárničku a další pomůcky

• konstrukce nohaviček zajišťuje minimální otlaky
v oblasti třísel

• SPEED spony umožňují plynulé a rychlé nastavení
dle požadavků uživatele

• velká nastavitelnost úvazku díky četným sponám

Velikost: M/L, XL
Váha: 1800 g, 1950 g
CE 1019 EN 358 EN 813

W1040R - ocel „O” kroužek
W1041R - ALU „O” kroužek
W1042R - bez „O” kroužku

JINGLE II
Kotvící smyčka určená k použití při arboristice jako
kotvící prostředek. Různé průměry kroužků umožňují
snadno a rychle vytvořit na stromě kotvící bod ze
země. Je vhodná i pro průmyslové lezení jako kotvící
prostředek.

• délka smyčky s "O" kroužky - 100, 120, 150 cm
• pevnost 25 kN
• kované ocelové nebo hliníkové "O" kroužky
• vnitřní a vnější průměr ALU "O" kroužků:

velký 46/70 mm, malý 28/52mm
• 3 vrstvy popruhů sešité dohromady pro větší

odolnost smyčky
• červená barva popruhu pro lepší viditelnost

v koruně stromu

CE 1019 • EN 795B

W9500Y 

TREEMOUSE
Arboristiský házecí pytlík pro zajištění výstupu
do koruny stromu
• instalace výstupového lana do koruny stromu
• instalace kotvícího bodu smyčkou Jingle v koruně

stromu
• shazování menších větví z koruny stromu
• instalace pracovního lana na špatně dostupných

místech
• široké využití při instalaci pomocných lan při záchraně

Materiál: vysoce odolná syntetická tkanina PES
ocelové svařované oko průměr: 3 cm
polyamidové popruhy
Barva: žlutá, červená, oranžová

TREEMOUSE 300
300 g/žlutá
kód: W9500Y300

TREEMOUSE 350
350 g/červená
kód: W9500Y350

TREEMOUSE 400
400 g/oranžová
kód: W9500Y400

W0070RR00

TIMBER BRIDGE
Náhradní spojovací můstek.
Materiál: polyamide
Šíře: 20 mm
Délka: 32.5 cm
Hmotnost: 37 g
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záchrana & doplňky postroje

W0010YB
W0010BB - černá verze

FRANKLIN
Pracovní sedačka určená k používání společně
s postroji pro zachycení pádu nebo s postroji pro
zaujmutí pracovní polohy. Snadno se seřizuje spona-
mi Rock&lock. Široká sedací část zaručuje dobrou
stabilitu a zároveň dovoluje pracovat střídavě ve visu
i ve stoje. Popruhy netlačí do stehen. 3 pevná kovo-
vá oka slouží pro zavěšení nářadí a nádob. Nosnost
kovových prvků: 50 kg
Max. zatížení sedačky: 250 kg

Hmotnost: 1650 g

W0005YBO9
W0005BB09 – černá verze IR
LAIKA
vak určený k transportu psa z vrtulníku
• univerzální velikost
• postraní duralové výztuže
• rychlé zapínání suchými zipy
• max. zatížení 150 kg

W8200BY R
EVAKUAČNÍ
TRIANGL SIT
Evakuační záchranářský trojúhelník pro záchranu
z lanovky
• univerzální konstrukce použitelná pro jakoukoliv

velikost postavy
• vyrobeno z vysoce odolného oboustranně

zátěrovaného materiálu
• pomocný prsní trojzubec pro komfortnější oblékání
• odolné ocelové oka s dlouhou životností
Pouze pro záchranářské účely.

Velikost: UNI
EN 1498 • CE 1019

W8210BY R
EVAKUAČNÍ
TRIANGL COMBI
Evakuační záchranářský trojúhelník s ramenními
popruhy pro záchranu z lanovky
• vybaven nastavitelnými ramenními popruhy pro

lepší uchycení osoby
• popruhy jsou barevně odlišeny pro lepší orientaci

záchranáře
• univerzální konstrukce použitelná pro jakoukoliv

velikost postavy
• vyrobeno z vysoce odolného oboustranně zátěro-

vaného materiálu
• pomocný prsní trojzubec pro komfortnější oblékání
• odolné ocelové oka s dlouhou životností
Pouze pro záchranářské účely.

Velikost: UNI
CE 1019 • EN 1497 • EN 1498
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postroje

typ spony černá verze kód velikost hmotn. M/L obvod pasu obvod nehaviček  výška postavy
[g] [cm/in] [cm/in] [cm]

EXPERT II standard ano W0044BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24 150-170
ano W0044BR03 M/L 2130 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29 160-180
ano W0044BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29 175-205

speed ano W0045BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24 150-170
ano W0045BR03 M/L 2430 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29 160-180
ano W0045BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29 175-205

steel speed ne W0070BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24 150-170
ne W0070BR03 M/L 2730 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29 160-180
ne W0070BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29 175-205

PROFI WORKER standard ano W0041BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24 150-170
ano W0041BR03 M/L 1720 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29 160-180
ano W0041BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29 175-205

speed ano W0042BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24 150-170
ano W0042BR03 M/L 2030 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29 160-180
ano W0042BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29 175-205

SEAMASTER II mix ne W0058BR03 M/L 1700 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29 160-180
ne W0058BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29 175-205

ENERGETIC mix ne W0051BR03 M/L 3350 80-110/31-43 50-75/20-29 160-180 
ne W0051BR05 XL 100-130/39-51 50-75/20-29 175-205

TECHNIC standard ano W0063BB02 S 55-80/22-31 45-60/18-24 150-170
W0063BB03 M/L 1620 75-100/29-39 50-75/20-29 160-180
W0063BB05 XL 85-130/33-51 50-75/20-29 175-205

speed steel ano W0064BB02 S 55-80/22-31 45-60/18-24 150-170
W0064BB03 M/L 2450 75-100/29-39 50-75/20-29 160-180
W0064BB05 XL 85-130/33-51 50-75/20-29 175-205

TARZAN mix ne W0050BR01 XS-S 50-80 / 20-31 45-60 / 18-24 145-165
ne W0050BR02 M-XL 1530 70-130 / 27-51 50-75 / 19-29 160-205
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postroje

typ spony černá verze kód velikost hmotn. M/L obvod pasu obvod nehaviček  výška postavy  
[g] [cm/in] [cm/in] [cm] [cm]

TARZAN LIGHT standard ne C5036BR UNI 990 60-130/24-51 35-70/14-27 150-200

BODY mix ano W0320BR02 S 150-170
ano W0320BR03 M/L 1050 160-180
ano W0320BR05 XL 175-205

BOBINGO double buckle ano C101 UNI 240

RL CHEST RL buckle ano W0200SY UNI chest max. 125/49

SIT WORKER II standard ano W0065BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24
ano W0065BR03 M/L 1130 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29
ano W0065BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29

speed ano W0067BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24
ano W0067BR03 M/L 1450 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29
ano W0067BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29

steel speed ne W0066BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24
ne W0066BR03 M/L 1590 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29
ne W0066BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29

URBAN II standard ano W0022BR02 S 55-80 / 22-31 45-60 / 18-24
ano W0022BR03 M/L 850 75-100 / 29-39 50-75 / 19-29
ano W0022BR05 XL 85-130 / 33-51 50-75 / 19-29

STRIKE speed ano W0021BB02 S 60-80 /24-31 50-55 / 20-22
ano W0021BB03 M 580 70-90 / 28-35 55-60 / 22-24
ano W0021BB04 L 80-100 / 31-39 60-65 / 24-26
ano W0021BB05 XL 90-110 / 35-39 65-70 / 26-28

POLE RL buckle ano W0030BR02 S 55-80 / 22-31
ano W0030BR03 M/L 450 75-100 / 29-39
ano W0030BR05 XL 85-130 / 33-51

TIMBER II mix ne W0061BR03 M/L 1800 70-100 / 28-39 50-65 / 20-25
ne W0061BR05 XL 85-130 / 33-51 55-75 / 22-29



lana

Route 44
když se zkušenost dotýká budoucnosti
Unikátní technologie vyvinutá a pa-
tentovaná firmou Singing Rock.
Technologie Route 44 nám otevřela
nové horizonty v pletení horolezec-
kých a statických lan. Dovoluje kombi-
novat hodnoty lan, které dříve
kombinovat nešly. Některé vlastnosti
nových lan Route 44 jsou lepší, žádné
však nejsou horší. Pro vás to zname-
ná jednoduše lepší lano.
Lano pletené technologií Route44 je
kompaktnější, měkčí a hlavně odolnější
než běžné lano. Toho je dosaženo
optimalizací množství, jemnosti a na-
pětí opletové příze, která je spletena
do kruhu 44 paličkami (oplet se skládá
ze 44 přízí).

Thermotransfer
Thermotransferové 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. 
Thermotransferové 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 za-
končena unikátní technologií ULTRA-
SONIC. Posledních cca 15 mm délky
lana je jádro s opletem spojeno v jeden
kompaktní celek.

Špičková statická lana různých průměrů určená pro
záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci
ve výškách a nad volnou hloubkou. Splňují nejnároč-
nější požadavky záchranářů, hasičů, výškových speci-
alistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují
nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.
Vybraná horolezecká lana SINGING ROCK jsou vyrá-
běna s licencí DuPont™ TEFLON® fabric protector.
Lana chráněná vrstvou TEFLON® se vyznačují výji-
mečnou odolností proti vodě a oděru. TEFLON® také
účinně brání pronikání prachových částic do struktu-
ry lana a tím zvyšuje jeho životnost.
Lano je chráněno vysoce flexibilní organickou prysky-
řicí na bázi organických fluorovaných polymerů.
Vytvořený ochranný film snižuje povrchovou energii
textilního materiálu natolik, že odpuzuje nejen vodu,
ale i látky mastného charakteru. Zároveň brání pene-
traci těchto částic do vnitřní struktury lana, čímž
chrání lano před jeho poškozením zevnitř.
TEFLON® vrstva poskytuje našim lanům nadstandard-
ní užitné vlastnosti a to především ve vlhkém a abra-
zivním prostředí, ve kterém jsou standardní lana
velmi náchylná k vážnému poškození. Dynamická
lana v úpravě EIN, ZWEI, DRY tak vykazují větší bez-
pečnost a delší životnost než doposud.

úvazky lana karabiny helmy kotvící pomůcky
smyčky 
lanyardy

příslušenství
& promo

pracovní
aktivity

4 18 26 32 36 52 62
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statická lana

STATIC 10.5
L0230WR
bílá
L0230RR
červená
L0230BB
černá
L0230KK
khaki

CE 1019 • EN 1891
UIAA

STATIC 11.0
L0250WR
bílá
L0250RR
červená
L0250BB
černá

CE 1019 • EN 1891
UIAA • NFPA

STATIC
R44 10.5
L0430WR
bílá
L0430RR
červená
L0430BB
černá
L0430KK
khaki

CE 1019 • EN 1891
UIAA • NFPA

STATIC
R44 11.0
L0450WG
bílá
L0450RR
červená
L0450BB
černá
L0450OO
oranžová

CE 1019 • EN 1891
UIAA • NFPA

STATIC 9
L0220WR
bílá
L0220BB
černá

CE 1019 • EN 1891
UIAA

L026

CONTRA 10,5
Statické lano určené pro záchranu zraněných, mani-
pulaci s předměty a práci ve výškách a nad volnou
hloubkou.
• Ultrasonic zakončení
• Thermotransferové značení

CE 1019 • EN 1891 • UIAA
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dynamická

L036

SCORE 10.1
• Horolezecké lano pletené na 44 paličkové pletačce

s použitím patentované technologie Route44 
• Špičkový výrobek s velmi nízkou hmotností.
• Příjemné na dotek. Dobrá uzlovatelnost.

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

CE 1019 • EN 892 • UIAA

L0384

ICON 9.3 Dry
• Jednoduché horolezecké lano vyrobeno pomocí

unikátní patentované technologie Singing Rock
Route 44.

• Extrémně lehké a robustní. Ideální na lezení
těžkých cest stylem onsight, flash nebo RP, kde
každý gram navíc je znát.

• Toto lano se speciální Teflonovou impregnací 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. Každé vlákno
opletu je vedeno individuálně, nikoliv ve dvojici jako
obvykle. Oplet je tak odolnější vůči poškození a má
hladší strukturu.

• úprava TEFLON®

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

CE 1019 • EN 892 • UIAA

L038

ICON 9.3
• Termotransferové koncové značení lana
• Značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 • UIAA

L0324

GLORY 9.8 Dry
• Jednoduché horolezecké lano vyrobeno pomocí

unikátní patentované technologie Singing Rock
Route 44.

• Parametry lana jsou vyváženy tak, že dávají Glory
vynikající ohebnost, kompaktnost, a především odol-
nost

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

• úprava TEFLON®

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

CE 1019 • EN 892 • UIAA

L032

GLORY 9.8
• Termotransferové koncové značení lana
• Značení středu (middle marking)
• Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 • UIAA
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dynamická lana

L034

DURAN 10.4
• Lano je vyráběné patentovanou technologií R44,

díky které dosahuje optimálního poměru hmotnosti
a průměru. 

• Všechny parametry jsou mezi sebou v souladu.
Lano je proto velmi kompaktní, odolné, příjemné při
použití s obvyklými hodnotami rázové síly a počtu
pádů.

• Hlavní výhodou tohoto lana je silnější oplet s velmi
dobrou odolností proti oděru. Přesto si lano
zachovává ohebnost. Funguje s většinou standard-
ních jistítek.

• Ideální pro oblasti s drsnou skálou, big wall či lezení
na umělých stěnách.

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

CE 1019 • EN 892 • UIAA

L051

ACCORD 8.3
• 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 Accord 8,2 jako půlku i jako
dvojče.

• Lezec se může s Accordem 8,2 rozhodnout o způsobu
použití až podle momentální situace ve stěně.

• Jako single lze používat pouze jako doplňkové
jištění, např. při dobírání dvou druholezců.

• Termotransferové koncové značení lana
• Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 • UIAA

L302

GEMINI 7.9
• Výborné lano certifikované jako poloviční i dvojité.
• Nízká váha a špičkové parametry umožňují jeho

široké použití, i když nejvíce ho baví ledy a mixy.
Kvalita bez kompromisu pro skutečné horolezce!

• K impregnaci jsme použili TEFLON®, který je na oplet
a jádro lana nanášen revoluční nanotechnologií.  

• úprava TEFLON®

• Termotransferové koncové značení lana
• Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 • UIAA

Teflon®

teflonová impregnace
Vybraná lana jsou vytvořena s  ochran-
nou impregnací s licenci ochrany Du PontTM

TEFLON. Lana chráněná Teflonovou
vrstvou jsou neobyčejně odolná proti
vodě a  oděru. Pokud je lano mokré,
zvyšuje svoji váhu a zhoršuje se mani-
pulace s lanem. Především však ztrácí
svou pevnost a  tím bezpečnost. Lano
bez impregnace zamrzá a může být pro
další činnost nepoužitelné. Teflonová
vrstva tak zabraňuje vniknutí vody
a prachových částic do struktury lana
a zvyšuje tím jeho životnost.

Speciální Teflon®®

Lano je chráněno vysoce flexibilní orga-
nickou pryskyřicí na bázi organických
fluorových polymerů. 
Vytvořený ochranný film snižuje povr-
chovou energii texti lního materiálu
natolik, že odpuzuje nejen vodu, ale 
i látky mastného charakteru. To také

zabraňuje pronikání prachových částic
do vnitřní struktury lana a chrání jej
před poškozením. TEFLONová vrstva
poskytuje našim lanům vynikající vlast-
nosti, zejména ve vlhkém nebo drsném
prostředí, kde jsou obyčejná lana
ohrožena vážným poškozením.  Proto
mají dynamická lana SINGING ROCK
s  TEFLONovou technologií vyšší
bezpečnost a delší životnost, než kdy
předtím.

Middle marking
Lano je v polovině své délky výrazně
označenou barvou, která nenarušuje
jeho strukturu ani mechanické vlast-
nosti.
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speciální

MILITARY:
Výkonná lana s nízkou průtažností, s vysokou statickou pevností a s designem určeným pro ozbrojené složky
armád a policie. Speciální lana využívající patentované technologie kombinace materiálů a samotné konstrukce
lana. Lana pro použití v extrémně náročných podmínkách (např.: záchranáři, hasiči, policisté a jiné speciální
jednotky).

STATIC
R44 10.5
L0430BB
černá
L0430KK
khaki
CE 1019 • EN 1891
• NFPA • UIAA

STATIC
R44 11.0
L0450BB
černá
CE 1019 • EN 1891
• NFPA • UIAA

STATIC 11.0
L0250BB
černá
CE 1019 • EN 1891
• NFPA • UIAA

STATIC 10.5
L0230BB
černá
L0230KK
khaki
CE 1019 • EN 1891
• UIAA

W2500 - 2 oka
W2520 - 1 oko

STITCHED EYE
pevnost 30 kN
pevnost v uzlu 18 kN
prodloužení 3,2 %
max. rázová síla 6 kN
hmotnost 79 g/m
posuv opletu 0 mm
sražení 3 %
průměr lana 11 mm
materiál PA
počet pádů 50

délka dle přání zákazníka
Barvy: černá, bílá

EN 1891 • CE 1019
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speleologická & pomocné šňůry lana

L0440WR

SPELEO R44 10.5
L0240WR

SPELEO 10.5
CE 1019 • EN 1891 • UIAA

W2608
W2610

TIMBER 
POMOCNÁ ŠŇŮRA
se zašitými oky
• průměr lana 8 a 10 mm
• použití PES/TECHNORA materialů zajišťuje

lepší tepelné a mechanické vlastnosti pro delší
životnost opletu

Délka:
průměr 8 mm - 75, 80, 85, 100 cm
průměr 10 mm - 80, 85, 90, 100 cm
CE 1019 • EN 795B

L0041 - L0081

POMOCNÁ ŠŇŮRA
užitečný pomocník pro všechny vertikální
dobrodružství, záchrany a sebejištění
• jednoduché použití
• pevné
• univerzální použití
Průměry: 4, 5, 6, 7 a 8 mm

CE 1019 • EN 564 • UIAA
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příslušenství

W001800

PANCAKE
Určeno pro vylepšení kladkostrojů a k usnadnění
výstupu po fixním laně. Součást kladkostrojů:
• zabraňuje vniknutí prusíku dovnitř kladky
• idealní pro ”haulování” při bigwall lezení

a při záchranných pracích
POZOR: Pancake nezaručuje bezpečnost prusíků. 
Pevnost uzlu závisí na vlastnostech lana a prusíko-
vací smyčky!

Barva: oranžová
Materiál: POM
Hmotnost: 15 g
Velikost: UNI

C0001BB

ROPE BAG
• lanobatoh dimenzovaný na 50, 60, 70 m lano
• rozměr plachty 137 x 137cm
• oka na uvázání lana barevně odlišena
• plachta na lano odepínatelná pomocí zipu
• skrytá kapsička na klíče a doklady
• polstrované ramenní popruhy
• vyrobeno z oděruvzdorného materiálu ripstop

Barva: černá
Hmotnost: 620 g  (±15 g)

W1026BB00

URNA
Nožní vak na lano
• určený pro slaňování v náročných či extrémních

terénech
• umožňuje naprostou kontrolu lana
• vak je také možno použít jako brašnu na nářadí při

práci ve výškách
• jednoduché připnutí k sedáku a na nohu pomocí

plastového trojzubce
• vyroben z odolného a velmi kvalitního materiálu
• max. délka lana 50 m o průměru 11,5 mm
• vnitřní očko na uvázání konce lana
• zadrhovací systém umožňuje plynulé odmotávání lana
• vak lze zcela uzavřít a tím zabránit ztráty nářadí

boční kapsa na drobné předměty či poznámkový blok

Barva: černá
Hmotnost: 240 g (± 15 g)
Objem: 11 litrů

W8100B

ROPE PROTECTOR
Chrání lano proti prodření přes ostré hrany
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

E0015XX

ROPEMARKER
Jednoduchý a originální prostředek pro značení středů
lan, popisování sedáků, postrojů, spojovacích a kot-
vících prostředků atd., a to i na nosných částech.
Chemické složení nepoškozuje strukturu lana ani
popruhů a zaručuje dlouhou trvanlivost značení.
Vyznačuje se dobrou přilnavostí a trvanlivostí. 
Je inertní k PA, PP, PES, PE. 

X0004GB

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

Několik poznámek: 
lano typu A - pro všeobecné použití (vč. záchrany a speleologie) 
lano typu B - se stejnou konstrukcí, ale nižšího výkonu než u typu A,
vyžadující větší péči při užívání (v normě není další specifikace definována).

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

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

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

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

pomocné šňůry
kód průměr hmotnost pevnost délka

mm g/m kN m ft

L0041 4 11,8 5 100 328

L0051 5 17,1 6 100 328

L0061 6 22,0 8 100 328

L0071 7 33,7 12 100 328

L0081 8 45,2 15 100 328

CE 1019 • EN 564 • UIAA

statická lana
pevnost maximální pevnost v uzlu statický průtah počet pádů hmotnost typ

kN kN % g/m

Static R44 10,5 35,8 22,3 3,4 >15 72 A

Static R44 11 34,7 20,3 3,2 >20 77 A

Static 9 25,5 14,5 3,5 >8 52,9 B

Static 10,5 30,6 19,3 3,3  >10 69 A

Static 11 37,8 24 3,3 >20 80 A

Stitched eye 30 18 3,2 >20 79 A

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

speleo lana
pevnost maximální 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

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

kód barva délka průměr hmotnost statický průtah dynamický průtah počet pádů rázová síla typ

m mm g/m kN

icon dry LO384RX červená 30 – 80 9,3 57 9% 33,9% 5 8,4 single

icon LO380RX červená 30 – 80 9,3 57 9% 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 LO320YB žlutá 30 – 80, 100, 200 9,8 62 7,9% 36,3% 6 8,9 single

score L0360GG zelená 30 – 60, 80, 100, 200 10,1 66 7% 31,9% 8 9,1 single

duran LO340AX fialová 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 žlutá 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

CE • EN 892 • UIAA svazek: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka – 200 m

dynamická lana



karabiny

Key-lock
pro snadnou manipulaci
Jednoduchý a geniální systém západky,
který řeší problémy spojené s tradičním
řešením karabin.
Lano, smyčka nebo plaketa nýtu se
nezachytí o zobáček na nosu karabiny.
Systém key-lock nemá ostré hrany, které
by mohly poškodit lano nebo smyčku.

Hot forging
Nejnovější technologie ve zpracování
karabin. Hliníková slitina je ohřátá do
stavu velké plasticity. Přesně v tomto
jedinečném okamžiku je tělo karabiny
tvarováno a doslova pěchováno do
formy. To vše nám dovoluje předtím
nemyslitelné. Dostat materiál, tam kde
ho chceme mít. Karabiny vyrobené tech-
nologií hot forging jsou lehčí, odolnější
a pevnější

Unikátní
produktové číslo
individuální číslo
Značení kovových komponentů jedi-
nečným výrobním číslem. Pro zlepšení
evidence a kontroly jsou kovové kom-
ponenty Singing Rock označeny jedi-
nečným číslem v rámci výrobní zakázky.
Karabiny s tímto jedinečným číslem jsou
v katalogu označeny textem: „Unikátní
produktové číslo“.

úvazky lana karabiny helmy kotvící pomůcky
smyčky 
lanyardy

příslušenství
& promo

pracovní
aktivity

4 18 26 32 36 52 62
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ocelové spojky karabiny

K4241ZO07
OVÁL KARABINA OCEL/
triplelock
pojistka Triple lock, key lock

30 kN 9 kN 8 kN
světlost (d) 18 mm • 195 g • 6,9 oz.
unikátní produktové číslo
CE 1019, EN 362

K4081ZO
D KARABINA OCEL/
triplelock 
pojistka Triple lock, key lock, pozink

50 kN 13 kN 20 kN
světlost (d) 25 mm • 267 g
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362

K4080ZO
D KARABINA OCEL/
šroubovací
šroubovací pojistka, key lock, pozink

50 kN 13 kN 20 kN
světlost (d) 25 mm • 255 g • 9 oz.
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362 

K4241Z005
OVÁL KARABINA OCEL/
šroubovací
šroubovací pojistka, key lock, pozink

30 kN 9 kN 8 kN
světlost  (d) 18 mm
176 g • 6,21 oz
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362

OCELOVÉ SPOJKY 
• určeny pro průmyslové použití
• oválné karabiny jsou ideální pro práci s kladkami, blokanty

a slaňovacími brzdami
• key lock (kromě otočných závěsů)
• unikátní číslo
• pozink
• individuálně testovány na 10 kN (D karabiny až na 15 kN)

K82006Z
K82006B - černá matná 
MAILONA
MINI OVÁL
D 6 mm • 4 kN
světlost  7,5 mm
pozink • 33 g

K82008Z
K82008B - černá matná
MAILONA
MALÁ OVÁL
D 8 mm • 35 kN
světlost  11 mm
pozink • 77 g
CE 0082 • EN 12275
• EN 362

K82207Z
K82207B - černá matná
MAILONA
MALÁ DELTA
D 7 mm • 4 kN
světlost  11 mm
pozink • 60 g

K82210Z
K82210B - černá matná
MAILONA
VELKÁ DELTA
D 10 mm • 45 kN
světlost  12 mm
pozink • 151 g
CE 0082 • EN 12275
• EN 362

K82310Z
K82310B - černá matná
MAILONA
VELKÁ D
D 10 mm • 45 kN
světlost  12 mm
pozink • 144 g
CE 0082 • EN 12275
• EN 362

ocelové mailony

DRÁTĚNÉ KOTVY
světlost:
K70908PO (d) 80
K70910PO (d) 100
K70914PO (d) 140
Vhodná pro kovové konstrukce, traverzy,
možno zašít do spojovacího prostředku.
Nerez • 350 g (K70910PO)
CE 0333 • EN 362
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duralové karabiny

K0015EE00 
LARGO/triple lock
Velká HMS karabina s velkou světlostí.
šroubovací, elox: šedý
• velká světlost
• šroubovací
• key-lock

22 kN 8 kN 8 kN
světlost (d) 30.5 mm • 104 g
CE 1019 • EN 362

K0014EE00
LARGO/šroubovací
Velká HMS karabina s velkou světlostí.
triple lock, elox: šedý
• velká světlost
• šroubovací
• key-lock
unikátní produktové číslo

22 kN 8 kN 8 kN
světlost (d) 30.5 mm • 100 g
CE 1019 • EN 362

K0010BB00
EXTASY/prohnutá
Robustní, víceúčelová karabina.
Díky systému key-lock se dobře vycva-
kává z nýtů, smyček, lan a popruhů.
prohnutý zámek, key lock

25 kN 8 kN 10 kN
světlost (d) 20 mm • 47 g
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 12275 • UIAA

K0016AA00
K0016BB00 - černá matná
OZONE/šroubovací
Oválná karabina, key lock, šroubovací zámek

26 kN 10 kN 7 kN
světlost (d): 21 mm
80 g 
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362 • EN 12275

K0018AA00
K0018BB00 - černá matná
OZONE/triple lock
Oválná karabina, key lock, triple lock

26 kN 9 kN 7 kN
světlost (d): 21 mm • 85 g 
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362 • EN 12275

K0017AA00
K0017BB00 - černá matná
OZONE/TWL
Oválná karabina, key lock, twist lock

26 kN 9 kN 7 kN
světlost (d): 21 mm • 85 g
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362 • EN 12275

K5070PP
D KARABINA VELKÁ /
šroubovací
Větší hliníková karabina s velkou
světlostí a vysokou pevností.
Šroubovací pojistka

30 kN 8 kN  9 kN
světlost (d) 26 mm • 88 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362 • EN 12275

Ozone karabiny
Ozone byla navržena pro použití na upevnění kladky, blokantů nebo slaňovacích
a jistících prostředků. Téměř oválný tvar u této karabiny umožňuje jednoduché
otáčení na jistících stanovištích nebo při manipulaci se smyčkami. Ideální pro
uchycení do kotvících desek.

K0011BB00 
EXTASY/rovná
Robustní, víceúčelová karabina.
Díky systému key-lock se dobře vycva-
kává z nýtů, smyček, lan a popruhů.
rovný zámek, key lock

25 kN 8 kN 10 kN
světlost (d) 20 mm • 47 g
CE 1019 • EN 12275 • UIAA
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duralové karabiny karabiny

K0007EE00
K0007BB00 - černá matná
HYPNOS/šroubovací
Lehká a kompaktní HMS karabina.
Pro lepší orientaci v pracovním materiálu je zámek
ve třech barvách. 
HMS, šroubovací pojistka, key lock

22 7 kN 7 kN
světlost (d) 21,5 mm • 71 g • 2,49 oz.
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 12275 • EN 362 • UIAA

K0008EE00
K0008BB00 - černá matná
HYPNOS/TWL
Lehká a kompaktní HMS karabina
Zámek ve třech barvách pro lepší orientaci
na postroji a na stanovišti.
twist lock, key lock

22 kN 7 kN 7 kN
světlost (d) 21,5 mm • 75 g • 2,63 oz.
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 12275 • EN 362 • UIAA

K0019EE00
K0019BB00 - černá matná
HYPNOS/triple lock
Lehká a kompaktní HMS karabina
Zámek ve třech barvách pro lepší orientaci
na postroji a na stanovišti.
triple lock, key lock

22 kN 7 kN 7 kN
světlost (d) 21,5 mm • 75 g • 2,63 oz.
CE 1019 • EN 12275 • EN 362 • UIAA

K0012EE00
K0012BB00 - černá matná
EXTASY/šroubovací
Naše nejmenší zamykací karabina, pro všechny
druhy aktivit. Zámek ve třech barvách pro lepší
orientaci na postroji a na stanovišti.
Šroubovací pojistka, key lock

25 kN 8 kN 10 kN
světlost (d) 17 mm • 52 g • 1,82 oz.
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 12275 • EN 362 • UIAA
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duralové spojky

pomocné karabiny

K5052EE00

MINI PEAR
K5182EE00

MINI D
mix barev • 16 g 
světlost (d) 11 mm
nepoužívat pro lezení

mix barev • 25 g
světlost (d) 14 mm
6 kN
nepoužívat pro lezení

K9000BB03

PORTER
Plastová karabina pro nošení ledovcových šroubů,
skob a nářadí.
• jednoduchá manipulace s materiálem
• vybrání v horní části karabiny slouží k odkládání mate-

riálu a umožňuje přístup materiálu vespodu karabiny
• pryžový pásek pevně fixuje karabinu k popruhu

úvazku a zabraňuje jejímu přetáčení.

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

POZOR: NEPOUŽÍVEJTE K JIŠTĚNÍ! Porter není pev-
nostní karabina! Není určen k udržení lidské váhy.
Nepoužívejte jej k zachycení pádu nebo k jištění.

K3536201

VELKÁ SPOJKA
s dvojitým zámkem
světlost 60 mm • 25 kN
přírodní, dural • 450 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362

K3702PP
K3690ZO – ocelová verze

MALÁ SPOJKA
s dlaňovou pojistkou
automatické zajišťování západky
světlost (d) 21 mm • 25 kN
leštěná • dural 150 g, ocel 244 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362

K3550PP

SPOJKA GIGA
s dvojitým zámkem, dlaňová pojistka, 
automatické zajištění západky
světlost 110 mm • 25 kN
leštěná, dural • 965 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362

K4280PP

D KARABINA 
S PŘÍČKOU / šroubovací 
Příčka fixuje karabinu v ideální poloze
a zabraňuje jejímu zatížení napříč.
Příčka je nerozebíratelná. Šroubovací pojistka

30 kN 9 kN  11 kN
světlost (d) 19 mm • 76 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362 • EN 12275

K4290PP

D KARABINA 
S PŘÍČKOU / TWL
Příčka fixuje karabinu v ideální poloze
a zabraňuje jejímu zatížení napříč.
Příčka je nerozebíratelná. Pojistka twist lock

30 kN 9 kN  11 kN
světlost (d) 19 mm • 81 g
unikátní produktové číslo
CE 0333 • EN 362 • EN 12275
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karabiny

kód      barva / povrch materiál EN12275  EN362 ª º  světlost hmotnost
sport work kN kN kN mm g oz

Hypnos / šroubovací K0007EE00 titanium dural • • 22 7 7 21,5 71 2,49

K0007BB00 černá dural • • 22 7 7 21,5 71 2,49

Hypnos / TWL K0008EE00 titanium dural • • 22 7 7 21,5 75 2,63

K0008BB00 černá dural • • 22 7 7 21,5 75 2,63

Hypnos / triple lock K0019EE00 titanium dural • • 22 7 7 21,5 75 2,63

k0019BB00 černá dural • • 22 7 7 21,5 75 2,63

Extasy / prohnutá K0010EE00 žlutá dural • – 25 8 10 20 47 1,65

K0010BB00 černá dural • – 25 8 10 20 47 1,65

Extasy / rovná K0011EE00 titanium dural • – 25 8 10 20 47 1,65

K0011BB00 černá dural • – 25 8 10 20 47 1,65

Extasy / šroubovací K0012EE00 titanium dural • • 25 8 10 17 52 1,82

K0012BB00 černá dural • • 25 8 10 17 52 1,82

D ocel / šroubovací K4080ZO pozink ocel – • 50 13 20 25 255 8,93

D ocel / triple lock K4081ZO pozink ocel – • 50 13 20 25 267 9,35

Ovál ocel / šroubovací K4241ZO05 pozink ocel – • 30 9 8 18 176 6,21

Ovál ocel / triple lock K4241ZO07 pozink ocel • • 30 9 8 18 195 6,9

D big / šroubovací K5070PP silver dural • • 30 8 9 26 88 3,1

D bar / šroubovací K4280PP silver dural • • 30 9 11 19 76 2,68

D Bar / TWL  K4290PP silver dural • •  30 9 11 19 81 2,85

Ozone / šroubovací K0016AA00 modrá dural • • 26 10 7 21 80 2,82

K0016BB00 černá dural • • 26 10 7 21 80 2,82

Ozone / TWL K0017AA00 modrá dural • • 26 9 7 21 85 3

K0017BB00 černá dural • • 26 9 7 21 85 3

Ozone / triple lock K0018AA00 modrá dural • • 26 9 7 21 85 3

K0018BB00 černá dural • • 26 9 7 21 85 3

Largo / šroubovací K0015EE00 titanium dural • • 22 8 8 30,5 100 3,53

Largo / triple lock K4290PP titanium dural • • 22 8 8 30,5 104 3,67

Malá spojka K3702PP silver dural – • 25 21 150 5,29

K3690ZO pozink ocel – • 25 21 244 8,6

Velká spojka K3536201 silver dural – • 25 60 450 15,87

Giga spojka K3550PP silver dural – • 25 110 965 34,04

Arboristické vybavení • Foto: Lukáš Neklan



helmy

úvazky lana karabiny helmy kotvící pomůcky
smyčky 
lanyardy
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pracovní helmy

W9600

KAPPA WORK
• lehká a odolná pracovní helma s inovativním designem
• skořepina z houževnatého ABS brání průniku ostrých

předmětů skrz přilbu
• anatomicky tvarovaná pěnová vložka pohlcuje svou

deformací případné nárazy a zaručuje pohodlné
nošení přilby 

• odvětrávání přilby je zajištěno osmi ventilačními
otvory, které jsou cháněny mřížkou 

• nastavovací systém obsahuje regulační kolečko pro
seřízení na obvod hlavy a tři spony pro správné
nastavení polohy podbradního pásku 

• spona podbradního pásku splňuje požadavky EN 397
a z bezpečnostních důvodů se při nadměrném
zatížení rozepne 

• přilba je vybavena čtyřmi klipy pro upevnění jakékoliv
čelovky dostupné na trhu

• vnitřní polstrování lze zcela vyjmout a vyprat  
• kompatibilní se všemi chrániči sluchu Peltor s upev-

ňovacím systémem P3A (možno přichytit i ochranný
štít).

• dle EN 397 certfikována i pro použití při nízkých
teplotách

Velikost: UNI (obvod hlavy 53-62 cm)
Váha: 330 g
Barva: červená, žlutá
Materiál:
ABS skořepina
EPS vnitřní polstrování
PA popruhy
CE • EN 397
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sportovní

Lucie Hrozová, Singing Rock Climbing Team • Foto: Libor Hroza

C0049

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

Materiál: skořepina: polykarbonát
polstrování: polystyren

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

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

CE • EN 12492
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pracovní helmy

X0033

PLASMA WORK
pracovní helma
Pracovní helma s inovovaným designem. Lehká, kom-
paktní, pohodlná a dobře odvětraná (celkem 10 vět-
racích otvorů, které jsou chráněny hliníkovou síťkou).
Komfortním kolečkem vzadu a páskem pod bradou
lze snadno a rychle nastavit požadovanou velikost.
Vnější materiál je z vysoko pevnostní skořepiny,
na kterou jsou připevněny svorky určené k připevně-
ní všech druhů čelovek. Vnitřní materiál je tvořen HD
polystyrenem. Na polystyren je připevněna měkká
polyetylenová výstelka, která lze vyjmout a vyprat.
K helmě lze dokoupit a připevnit štít Plasma Visiera
Work (kód: X0035) nebo chrániče uší. 

Materiál:
Skořepina: P.P. Polypropylen
Polstrování: HD Polystyren,  hustota 50 gr/l.
Popruhy: PE Polyethylen

Velikost: Univerzální - 51 až 62 cm (obvod hlavy).
Hmotnost: 380 g

X0033AA00 HELMA PLASMA WORK AQ modrá
X0033RR00 HELMA PLASMA WORK AQ červená
X0033WW00 HELMA PLASMA WORK AQ bílá
X0033YY00 HELMA PLASMA WORK AQ žlutá

CE • EN 397



kotvící pomůcky, smyčky, lanyardy

unikátní
výrobní číslo
textilní výrobky
Pro zlepšení evidence a kontroly jsou
smyčky a lanyardy Singing Rock ozna-
čeny jedinečným číslem v rámci výrobní
zakázky

Seam cover
Krytka je vyrobena z vysoce odolného
a  transparentního elastomeru. Doko-
nale chrání pevnostní šití a  dovoluje
jeho bezproblémovou kontrolu a revizi.

úvazky lana karabiny helmy kotvící pomůcky
smyčky 
lanyardy

příslušenství
& promo

pracovní
aktivity

4 18 26 32 36 52 62
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kotvící pomůcky

K6370BB

RIGGING PLATE 1/3
Napomáhá optimálnímu uspořádání karabin 
a optimálnímu rozkladu sil v kotvícím bodě.
Díky zesílení materiálu (větší zaoblení)
je možno navázat lano přímo do kteréhokoliv
oka kotvící desky.
36 kN • tl. 7 mm • černá matná • 69 g
CE 0333

K6371BB

RIGGING PLATE 3/5
Napomáhá optimálnímu uspořádání karabin
a optimálnímu rozkladu sil v kotvícím bodě.
45 kN • tl. 7 mm • černá matná • 150 g
CE 0639

K702X10 - 10 mm
K702X12 - 12 mm

PLAKETA 
Plaketa pro dřík 12 mm a 10 mm.
Nerezová ocelová plaketa pro vytvoření pevného
kotvícího bodu.
Hmotnost: 45 g
Pevnost: 25 kN
EN 959 • EN 795

K00300600

TWISTER
Umístěný mezi dvěma prvky jistícího řetězce 
zabraňuje kroucení lana či otáčení břemene. 
Pracovní zatížení 4 kN
Barva: antracit / žlutá
Pevnost: 22 kN
Valivé ložisko
Hmotnost: 91 g
CE 0321 • EN 354

K703010

BORHÁK
Nerezový ocelový kotvící dřík pro vytvoření pevného
kotvícího bodu.
Tvar dříku umožňuje dokonalé promísení lepidla v díře.
Průměr otvoru pro dřík: 12 mm
Délka dříku: 80 mm
Hmotnost: 120 g
EN 959 • EN 795

A0002SS00

D - MOBILE
kotvící tyč do dveří nebo do okna
Podle rozteče zárubní se nastaví délka tyče. 
(max. délka 1100 mm) - v tomto případě ji může
používat pouze jeden pracovník.
Pokud je rozteč zarážek do 800 mm - 
mohou být současně připojeni 2 pracovníci.
Rychlá a jednoduchá instalace.
Hmotnost: 10 kg
CE 0123 • EN 795B

K0006RP00

REDBLOCK
• unikátní zařízení, které prodlužuje životnost lana

při lezení top-rope. 
• ideální nástroj pro lanová centra, dobrodružné

parky a vysoká lana včetně umělých horolezeckých
stěn.

• pro zlepšení evidence a kontroly je výrobek označen
jedinečným číslem v rámci výrobní zakázky.

Barva: červená
Hmotnost: 375 g
Materiál bočnice: dural
Materiál rolny kotouč: nerez ocel
Max. průměr lana: textilní lano O/ 12 mm
Pevnost 26 kN
Unikátní číslo
CE 1019
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smyčky a lanyardy

CE 1019 • EN 566 • EN 795B • EN 354

W2001Y060

W2001A080

W2001R120

W2001B150

[cm]

60

80

120

150

[in]

24

32

47

60

kN

22

22

22

22

type

CE 1019 • EN 354 • EN 795B

W2000X060

W2000X080

W2000X120

W2000X150

[cm]

60

80

120

150

[in]

24

32

47

60

kN

30

30

30

30

type

CE 1019 • EN 354 • EN 795B

W2015X060

W2015X080

W2015X120

W2015X150 

[cm]

60

80

120

150

[in]

24

32

47

60

kN

22

22

22

22

type

OPEN SLING 22 kN
šitá smyčka, šířka popruhu 20 mm

SLING LANYARD 22 kN
šitá smyčka ze dvou vrstev popruhu
a indikátorem opotřebení
šířka popruhu 20 mm

EYE SLING 30 kN
šitá smyčka ze dvou vrstev popruhu
a indikátorem opotřebení
šířka popruhu 20 mm

M = 15 m

L = 20 m

(1)

S = 10 m

(2)

mobilní kotvící systémy
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smyčky a lanyardy

CE 1019 • EN 354 • EN 795B

W2300W060

W2300W080

W2300W120

W2300W150

[cm]

60

80

120

150

[in]

24

32

47

60

kN

22

22

22

22

type

CE 1019 • EN 354

[cm]

25/45

25/65

100/100

[in]

10/17

10/30

40/40

kN

22

22

22

type

W2200W001

W2200W002

W2200W100

LANYARD "I" 22 kN
lanyard
průměr lana: 10,5 mm

LANYARD "V" 22 kN
lanyard
průměr lana: 10,5 mm

W232OWR

ANCHOR LANYARD "I"
22 kN
kotvící prostředek s šitými oky
délka: 2, 5, 10, 15, 20 m nebo dle přání zákazníka

CE 1019 • EN 795B

FINE LINE
• barevné rozlišení dle délek
• dovoluje zajištění dvou osob
• jednoduchá instalace a manipulace
• dokonalé vypnutí pouze sílou paží
• ráčna (napínací mechanismus) nepoškozuje

popruh
• délky: 10, 15, 20 m

W1001WW10 Fine line 10 (1)
W1001WW15 Fine line 15 (1)
W1001WW20 Fine line 20 (1)
W1002WS10 Fine line bag 10 (2)
W1002WY15 Fine line bag 15 (2)
W1002WO20 Fine line bag 20 (2)

CE 1019 • EN 795 B
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CE 1019 • EN 354 • 795 B

W2100X060

W2100X080

W2100X120

W2100X150

[cm]

60

80

120

150

[in]

24

32

47

60

kN

22

22

22

22

typ

W2284XX03 - délka 300 cm 
W2284XX05 - délka 500 cm

STEEL ANCHOR "I"
CE 1019 • EN 795 B

W2283X130 - délka 130 cm
W2283X180 - délka 180 cm

STEEL LANYARD "I"
CE 1019 • EN 354 • EN 795 B

W1045O

GUMMA
pružný spojovací prostředek
• dvě základní délky 100, 150 cm
• možnost zašití různých druhů karabin
• prodloužení:

GUMMA 100 (min. 65 - max. 100 cm)
GUMMA 150 (min. 90 - max. 150 cm)

Pevnost: 22 kN
CE 1019 • EN 354

Pozor! Nepoužívat jako tlumič pádu.

W2100X 

LARA 
spojovací a kotvící prostředek
• vyrobeno z dynamického lana
• pevnost 22 kN
Oba konce lanyardu jsou zakončeny šitým okem,
které je chráněno krytkou z vysoce odolného a trans-
parentního elastomeru.

Pozor! Nepoužívat jako tlumič pádu.

Délky:  60, 80, 120, 150 cm

smyčky a lanyardy

W0003BY09

AXILLAR 
Záchranářská smyčka určená pro zajištění osob
ohrožených pádem, propadnutím či sesutím
(např. při evakuaci z lanovky)
Hmotnost: 355 g
EN 1498 • typ A

W1036W130

TRACK
kotvící a polohovací prostředek umožňující
nastavení délky v rozsahu 80 - 130 cm
CE 1019 • EN 354 • EN 358 • EN 795 B
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smyčky a lanyardy

C2085

EXPRESKOVÁ SMYČKA
16 mm
22 kN
polyamidový šitý popruh 16 mm
délky: 11, 13, 16, 20 a 30 cm
CE 1019 • EN 566 • UIAA

C2000

EXPRESKOVÁ SMYČKA
11 mm DYNEEMA
22 kN
šitý popruh šíře 11 mm
délky: 11, 13, 16, 20 a 30 cm
CE 1019 • EN 566 • UIAA

C2075

SMYČKA 16 mm
22 kN
Lehké, tenké a přitom velmi pevné. 
Tyto 11 mm smyčky jsou ideální pro použití
všude tam, kde váha a pevnost mají prioritu
délky: 60, 80, 120 a 150 cm
CE 1019 • EN 566 • UIAA

C2001

DYNEEMA SMYČKA
11 mm
22 kN
Lehké, tenké a přitom velmi pevné. 
Tyto 11 mm smyčky jsou ideální
pro použití všude tam,
kde váha a pevnost mají prioritu,
délky: 60, 80, 120 a 150 cm
CE 1019 • EN 566 • UIAA

C2419

SAFETY CHAIN
16 mm polyamidový popruh
Délka: 120 / 140 cm
Pevnost: 22 kN smyčka / 3,5 kN jednotlivé oko

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

bezpečnosti

• vhodné pro napolohování slaňovadla 
• výborná pomůcka pro technické lezení
• oko pro připojení k úvazku s přetočením
• 11 ok safetychain 140 cm
• 9 ok safetychain 120 cm
CE 1019 • EN 566 • UIAA

C2004

DYNEEMA SMYČKA 8 mm
Lehké, tenké a přitom stále velmi pevné.
Ideální pro lezení v horách. Tato 8 mm
Dyneema smyčka je ideální pro všechny
situace kde váha a pevnost mají prioritu.
Délky: 60 a 120 cm
Pevnost: 22 kN 
CE 1019 • EN 566 • UIAA
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smyčky a lanyardy

C2150BY

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

S1100BY

PULLER
Ramenní popruh pro fixaci blokantu Cam clean.
Slouží k zajištění blokantu ve správné pozici.
Upevňuje se smyčkou nebo mini karabinou
k zadnímu oku sedacího úvazku.
Šířka: 25 mm • Velikost: UNI

W1024BX

FOOTER II
(bez maillony)
Velikost: 
Min. délka: 50 cm
Max. délka: 150 cm
Hmotnost: 180 g
Ocelová Rock&Lock spona

W1025BX

FOOTER II COMPLETE
(s maillonou mini ovál)
Velikost: 
Min. délka: 50 cm
Max. délka: 150 cm
Hmotnost: 145 g
Ocelová Rock&Lock spona.
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jistící a slaňovací pomůcky

K6180ZO - nerez
K6180BB - dural, černá matná

OSMA RESCUE
Speciální slaňovací osma
pro záchranu a rychlé slaňování
Pevnost: 40 kN
Materiál: nerez, dural
Hmotnost: nerez 451 g, dural 154 g

K6021EE
K6021BB - černá matná

OSMA M
Osma klasického ověřeného tvaru.
Ideálně funguje s lany menších průměrů.
25 kN • mix barev • dural • 104 g • 3,67 oz.

K6031EE
K6031BB - černá matná

OSMA L
Osma klasického ověřeného tvaru pro tlustší lana.
30 kN • mix barev • dural • 125 g • 4,41 oz.

• velký rozsah použití průměrů lan
• velká škála barevného provedení
• pohodlné slaňování
• efektivně rozptyluje teplo
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jistící a slaňovací pomůcky

K6132EE
K6132BB - černá matná

BUDDY
Buddy je lehký a kompaktní jistící/slaňovací kýbl.
Díky jednoduchému tvaru, snadnému podávání lana
a vysokému brzdnému účinku zvládnou obsluhu
i začínající lezci. 
Designováno pro lana průměru 7,8 - 11 mm
mix barev • 54 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

Průměr lana: 7.8 - 10.5 mm
Materiál: dural
Hmotnost: 65 g

automatický blokant

W1010BB09

LOCKER
Zachycovač pádu, polohovací zařízení a nastavovač
délky. Toto univerzální zařízení je i přes svou skvělou
variabilitu velmi lehké a příjemných rozměrů. Pro
svou univerzálnost a perfektní funkčnost se stal
LOCKER neodmyslitelnou součástí vybavení každého
výškového pracovníka.
• hmotnost 188 g
• pro 11 mm textilní lano (doporučeno: Singing Rock

Static 11)
• nerozebíratelná verze s 11 mm lanem s šitým

okem SITE
• blokovací palec pro fixaci nastavovače v požadované

pozici

CE 1019 • EN 353-2 • EN 358

W1015B020

LOCKER SMYČKA
Spojovací prostředek pro spojení postroje
se zachycovačem LOCKER.
Délka: 20 cm
Šíře: 20 mm
Pevnost: 22 kN

CE 1019 • EN 354

W1011WB02 - délka 200 cm
W1011WB04 - délka 400 cm 

SITE
polohovací systém, který se skvěle ovládá a činí Vaši
práci bezpečnou a efektivní.
• lano o průměru 11 mm 
• chránič lana 
• možnost regulace kluzného odporu

(aretace polohovače) 
• k dostání se zašitou spojkou (EN 362)

Hmotnost 560 g (se spojkou)
Hmotnost 410 g (bez spojky)
CE1019 • EN 358 • EN 353-2
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slaňovací brzdy a blokanty

K6392BB

LIFT LEFT
O/ lana 8 - 13 mm
Ruční blokant pro bezpečný
a plynulý výstup po laně.
Velikost: UNI • Hmotnost: 215 g
CE 0333 • EN 567

K6391BB

LIFT RIGHT
O/ lana 8 - 13 mm
Ruční blokant pro bezpečný
a plynulý výstup po laně.
Velikost: UNI • Hmotnost: 215 g
CE 0333 • EN 567

www.singingrock.cz

K030DSD30

DOUBLE STOP
Ideální slaňovací brzda pro všechny uživatele.
Antipanic System zabrání jakémukoliv nežádoucímu
prokluzu lana. Dlouhé rameno ovládací páky umožňuje
plynulou regulaci prokluzu lana při použití minimální
síly. Při slaňování nedochází ke kroucení lana.
Lze použít i pro záchranu osob.
O/ lana 11 mm
pro záchranné práce dle EN 341
O/ lana 10 - 12 mm
pro pracovní účely dle EN 12841  

Velikost: UNI • Hmotnost: 340 g
CE 0123 • EN 341 • EN 12841 

K6400BB

CAM CLEAN
O/ lana 8 - 13 mm
Hrudní blokant pro bezpečný
a plynulý výstup po laně.
Velikost: UNI • Hmotnost: 140 g   
CE 0333 • EN 567

K01001BB

INDY EVO
Ručně ovládané slaňovací zařízení s dvojitým auto-
blokovacím systémem, který zabrání jakémukoliv
nežádoucímu prokluzu lana.
INDY EVO je také slaňovací zařízení (v souladu s EN
12841 typ C) pro pracovní lano a umožňuje sestup
kontrolovanou rychlostí na statickm laně (EN
1891) nebo dynamickém laně (EN 892).
Tato slaňovací brzda umožňuje slanění dvou osob
současně.
Hmotnost: 450 g
Certifikace:
statické lano (EN 1891)
Ø 11 mm
EN 341(2,A): 11mm
EN 12841/C:06
statická a dynamická lana (EN 1891 - EN 892)
Ø 10÷12mm (jedna osoba)
Ø 11÷12mm (dvě osoby)
NFPA-L
statická lana (EN 1891)
Ø 10÷13 mm (jedna osoba)
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kladky

W0023BB00

TYČ RESCUE
Teleskopická tyč pro uchycení a odejmutí
kotvícího bodu.
• tyč má dosah  2.8 m 
• pohodlný obal s popruhem přes rameno

a okem na karabinu
• nerezové hlavy pro 3 různé spojky
• dostuné 3 rozdílné nerezové hlavy

Materiál:
• sklolaminátová tyčFiber glass pole
• mosazné uchcení
• nerezové hlavy

Hlavy:
• pro Hypnos
• pro Spojka velká
• pro Spojka Giga

K0040EE00
K0040BB00 – černá verze
KLADKA MINI 
• malá, lehká a odolná kladka

pro různé použití 
• vyvinuta zejména pro nouzové

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

CE 1019 • EN 12278

K0041EE00
K0041BB00 – černá verze
KLADKA EXTRA 
• lehká a odolná kladka 

pro různé použití
• vyvinuta pro použití 

s prusíkovým uzlem
• možno použít až 3 karabiny

v kotvícím oku
• kuličkové ložisko a velká rolna

pro maximální efektivitu
při vytahování břemen

pevnost: 32 kN
max. O/ 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

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

CE 1019 • EN 12278

K6380BB
TANDEM KLADKA
25 kN
max. Ø lana:
textilní: 13 mm
ocelové: 12 mm
Materiál rolny: nerezová ocel
valivé ložisko
hmotnost: 270 g

CE 0333 • EN 12278

Kladky různé konstrukce pro záchranářství či vytahování těžkých břemen.

K0004BB

EASY LIFT
Barva: černá matná
Materiál: Al, západka - nerez
Průměr lana: max. 55 mm
Rolna: PA
Pevnost: 30 kN, Pracovní zatížení: 5 kN
Hmotnost: 1420 g

• určeno k nasazení přímo na nosné lano lanovky
• používá se při záchranné akci pro evakuaci osob

z lanovky
• jedná se o evakuační prvek v souladu se směrnicí

2000/9/CZ

POZOR!
• nikdy nepoužívejte kladku samotnou, vždy použijte

ještě druhé jištění
• nikdy nejezděte po nosném laně lanovky bez

brždění druhým lanem

Pro zlepšení evidence a kontroly je výrobek označen
jedinečným číslem v rámci výrobní zakázky.

Hlavy:
W0024XX01 - pro Hypnos
W0024XX02 - pro Spojka velká
W0024XX03 - pro Spojka Giga

W0024XX01

W0024XX02

W0024XX03
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tlumiče pádu

REACTOR 2
Párací tlumič pádu integrovaný s lanyardem I, Y
nebo Y s oky.
• Místa namáhaná na oděr vyztužena dutým popru-

hem.
• Tlumič pádu krytý textilním obalem. Po namočení lze

tlumič jednoduše vyndat a vysušit.
• Metodická a identifikační etiketa uvnitř textilního

obalu. 
• Kovový duralový kroužek umožňuje zkrácení popru-

hu na polovinu.
• Různé délky popruhu dle přání zákazníka (max. délka

včetně spojek a tlumiče pádu nesmí přesáhnout
2 m. 

• Délka po vypárání je 140 cm.
CE 1019 • EN 355

typ kód karabiny délka včetně karabin

shock absorber m

I  85 cm W4220WW00 max. 2

W4230W085 1,05

W4231W085 K370 1,05

W4232W086 K353 1,17

W4233W087 K355 1,27

I 155 cm W4230W155 1,65

W4231W155 K370 1,65

W4232W155 K353 1,87

W4233W155 K355 1,97

Y 85 cm W4240W085 1,05

W4241W085 K370 1,05

W4242W085 K353 1,17

W4243W085 K355 1,27

Y 155 cm W4240W155 1,65

W4241W155 K370 1,65

W4242W155 K353 1,87

Eye "Y" 155 cm W4253W155 K355 1,97

Ring "Y" 155 cm W4270W155 1,65

W4271W155 K370 1,65

W4272W155 K353 1,8

Reactor 2 I 85

Reactor 2 Y 85 Reactor 2 Ring Y 155 Reactor 2 Eye Y 155
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tlumiče pádu

JOULE
W4100Y120 - 120 cm
W4100Y160 - 160 cm

Joule je optimální pro zajištění osob při práci na po-
chozích konstrukcích, lávkách při revizních činnostech.
K aktivaci tlumiče dochází při zatížení 2 kN (200 kg).
Garantovaná pevnost po aktivaci tlumiče Joule je
15 kN.

CE 1019 • EN 355

W4000B165

OCTOPUS
Tlumič pádu s integrovaným lanyardem
• integrovaný tlumič pádu s lanyardem Y
• vynikající tlumící účinek (okolo 4,5 kN)
• aktivace tlumiče při 2,2 kN
• pevnost po vypárání 15 kN
• každý produkt má svoje unikátní výrobní číslo

CE 1019 • EN 355

1 2 3 4 5

8 9 10

vybavení pro provádění revizí
M000XSET

E0013XX02 Drát (průměr 2 mm)
W1023 Monty bag
E0015XX00 Popisovač na textil OOPP
E0016XX00 Plynový horký nůž
E0017XX00 Posuvné měřidlo
E0018XX00 Pásmo (bez vyobrazení)
E0019X400 Silikonový prostředek

(bez vyobrazení)
E0020XX00 Lupa s podsvícením
E0004GB00 Elektrický horký nůž
L9991WB Etikety o provedení revize

+ smršťovací folie
E0014XX00 Formuláře (bez vyobrazení)

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
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actsafe

®

A0003AA

PME POWER ASCENDER
Motor: Honda GX35

Ideální pro:
Vhodný pro vytahování a vlečení břemen.
Pro snadný výstup osoby na laně a dále pro:
• telekomunikace
• těžký průmysl
• spec. lanové techniky
• vojenské složky
• policejní složky
• hasičské a záchranné sbory
• integrované záchranné systémy

TECHNICKÉ INFORMACE PME
• bezpečné pracovní zatížení: 200 kg
• maximální zatížení (rescue): 250 kg
• rychlost (výstup): 0 – 19 m/min plynulá regulace

(s 200 kg), 0-17 m/min se zátěží 120 kg
• motor: 4-takt, obsah: 35 cm3

výkon: 1,6 hp
obsah palivové nádrže = 0,65 l
hmotnost: 10.4 kg
rozměry: 47 x 25 x 28 cm

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE
• výrobek ActSafe PME, 4-stroke může být užíván jen

osobou, která si důkladně pročetla návod
k používání a perfektně mu porozuměla. Nezbytnou
součástí užívání je proškolení uživatele o obsluze
a evakuaci kompetentní osobou.

• firma ACT SAFE umožňuje používat motorový
naviják pouze s nízkoprůtažnými lany 10 - 12 mm
(průměr 11 mm je doporučován) dle EN 1891.

• při používání tohoto výrobku vždy používejte
zajišťovací vedení se zachycovačem pádu EN 353-2.

X0100XX

ACC POWER ASCENDER II
Ideální pro:
Vhodný pro vytahování a vlečení břemen. 
Pro snadný výstup osoby na laně a dále pro:
• telekomunikace
• těžký průmysl
• spec. lanové techniky
• vojenské složky
• policejní složky
• hasičské a záchranné sbory
• integrované záchranné systémy

TECHNICKÉ INFORMACE ACC POWER ASCENDER
• bezpečné pracovní zatížení: 200 kg
• maximální zatížení (rescue): 250 kg
• automatické vypnutí při přetížení: od 260kg
• rychlost: 0 – 22 m/min plynulá regulace v obou

směrech
• motor: elektrický
• dojezdová vzdálenost: (standardní baterie) 250 m

/ 100 kg zatížení
• hlučnost: 82 dB
• hmotnost: 18 kg (včetně vnitřní baterie)
• dobíjecí čas 3,5 h (po 1. hod. dobíjení 80% kapacity)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE
• výrobek ACC POWER ASCENDER může být užíván

jen osobou, která si důkladně pročetla návod
k používání a perfektně mu porozuměla. Nezbytnou
součástí užívání je proškolení uživatele o obsluze
a evakuaci kompetentní osobou

• ACT SAFE umožňuje používat motorový naviják
pouze s nízkoprůtažnými lany 10 - 13 mm dle
EN1891.
Taktický zachycovací systém dovoluje použít lana
7 - 9 mm.

• při používání tohoto výrobku vždy používejte zajiš-
ťovací vedení se zachycovačem pádu EN 353-2. 

• ACT SAFE je certifikován dle 98/37/EC.
• uživatel je vybaven celotělovým pracovním postro-

jem podléhajícím normám EN 361/ EN 813. Pro
komfortnější obsluhu doporučujeme pracovní
postroj kombinovat s pracovní sedačkou – např.
Franklin od Singing Rock.

• minimální pevnost pro kotvící body = 15 kN

Záložní nabíječka pro ACC POWER ASCENDER II:
E0102XX00
Záložní baterie (1,6 kg) pro ACC POWER ASCENDER:
E0101XX00
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speciální zařízení Tractel

A0057AP00

EVAK 500
záchranné zařízení
EVAK® 500 je vytahovací naviják s neomezenou délkou
textilního lana a s maximálním zatížením 500 daN.
Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro hasiče
a záchranáře profesionály.
Zařízení zvedá nebo vytahuje osoby či břemena pomocí
pákového mechanismu a lano se zajišťuje v samo-
blokovacích čelistech.

A0058XX00

NÁHRADNÍ SOUČÁSTKA
Bezpečnostní kolík 500

A0128

DEROPE UP A
záchranné zařízení
Zařízení umožňuje pomocí řídícího kola a rekupe-
račního převodu (setrvačníku) pohodlně a snadno
spustit osoby nebo břemena. Umožňuje zároveň
přizvednutí osoby při záchraně.

Splňuje EN 341 a EN 1496 normy.
Spouštění jedné osoby
max. délka 400 m - max. zatížení 150 kg
Spouštění dvou osob
max. délka 125 m - max. zatížení 225 kg

A0032WA20

DEROPE KT
záchranné zařízení
Derope KT je určen pro evakuaci osob z hloubky
do 40 m.
Nosnost: 1 osoba
Zajišťovací mechanismus

A0001SS38
A0001SS64

I - MOBILE
mobilní posuvný kotvící bod
Umožňuje vytvořit na traverze mobilní kotvící posuvný
bod bez omezení volnosti pohybu uživatele. Kotva
může být instalována na horní i spodní přírubu tra-
verzy.
Dva typy podle šířky příruby traverzy:
1. 120 - 380 mm [A0001SS38] - 1500 g
2. 120 - 640 mm [A0001SS64] - 2000 g
I-mobile smí používat pouze 1 pracovník.
CE 0123 • EN 795B

A0034AA00

TRIPOD
Nastavitelná trojnožka s opěrnými podložkami.
Výška: min. 1.74 m, max. 2.48 m
Šířka: min. 1.10 m, max. 1.63 m
Hmotnost: 17 kg
EN 795-B, EN 1496

Příslušenství:
A0040AA02 - BLOCFOR 20 R
Délka lanka: 20 m.
A0040AA03 - BLOCFOR 30 R
Délka lanka: 30 m.
A0037BA02 (M20), A0037BA03 (M30)
CAROL + CONSOLE Naviják
Nosnost: 250 kg.

A0045XX00

POLE PERCHE 6 m
6 m dlouhá teleskopická tyč umožňující bezpečně zavě-
sit jistící nebo výstupové lano. 
Materiál: sklolaminát
Adaptér na spojku AM53 (A0046XX00)
Hmotnost: 2,4 kg
Velikost 2,40 m (zatažený), 6,20 m (roztažený)
Spojka: hmotnost 0,55 kg
světlost (d) 53 mm
CE, EN 795 třída B
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zatahovací zachycovače pádu Tractel

A0003AA

BLOCFOR® 2W
popruh z polyesteru
45 mm
délka 2 m

CE 0320 • EN 360

BLOCFOR® 10, 20, 30
Zatahovací zachycovač pádu s akčním
rádiusem 10-20-30 m. Nosným prvkem je
buď syntetický popruh, ocelové lano nebo
ocelové lano s povrchovou úpravou.

CE 0082 • EN 360

A0005AA

BLOCFOR® 6S
popruh z polyesteru
15 mm + 2 karabiny

CE 0320 • EN 360

BLOCFOR® 10 BLOCFOR® 20 BLOCFOR® 30

kabel M46* M47** M46* M47** M46* M47**

galvanisované ocelové lano A0010AA01 A0020AA01 A0010AA02 A0020AA02 A0010AA03 A0020AA03

nerezové lano A0011AA01 A0021AA01 A0011AA02 A0021AA02 A0011AA03 A0021AA03

lano z aramidových vláken A0012AA01 A0022AA01 A0012AA02 A0022AA02 A0012AA03 A0022AA03

* M46: automatická karabina s indikátorem pádu
** M47: automatická karabina bez indikátoru pádu

A0004AA

BLOCFOR® 5S
popruh z polyesteru
20 mm + 2 karabiny, délka 5 m
kryt retractoru z hliníku

CE 0320 • EN 360

SINGING ROCK nabízí veškerý servis a prodej náhrad-
ních dílů výrobků Blocfor a dalších výrobků Tractel.
Pro jakékoliv informace o dostupnosti náhradních
dílů, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

www.singingrock.cz
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úvazky lana karabiny helmy kotvící pomůcky
smyčky 
lanyardy

příslušenství
& promo

pracovní
aktivity

4 18 26 32 36 52 62

příslušenství & promo
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příslušenství & promo

GEAR BAG
Transportní vak je vyroben z vodě nepropustného
materiálu, je pevný a omyvatelný. Zaručeně ochrání
Vaše vybavení před nepříznivými vlivy okolního pro-
středí. Ve víku je průhledná kapsa na doklady
a dokumenty. Formát A4.
• určeno pro speleologii a práce ve výškách
• plně omyvatelný
• min. počet švů na výrobku zaručuje vysokou

životnost
• nejnamáhavější švy nahrazeny vysokofrekvenčním

svařováním
• vyrobeno z vysoce pevnostního materiálu
• vysoká oděruvzdornost materiálu zaručena
• základní barva žlutá a černá

Objem: 35 a 50 l

S9000BB35
GEAR BAG 35 l černý
S9000YY35
GEAR BAG 35 l žlutý
S9000BB50
GEAR BAG 50 l černý
S9000YY50
GEAR BAG 50 l žlutý

C0046BB

EXPEDITION BAG
TARP DUFFLE 70, 90
Pracovní velkoobjemová taška ve třech 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

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

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

W0008BS

TOOL BAG
• vyrobeno z velmi odolného a pevného materiálu

POLYMAR
• vnitřní a vnější kapsy na nářadí
• brašnu lze připojit pomocí suchého zipu nebo karabiny

přímo na úvazek, popř. pomocí popruhu okolo pasu
• přehledná a dobře udržovatelná
• nosnost 10 kg

Rozměr 23 x 23 x 9 cm
Hmotnost: 405 g

Karabina není součástí výrobku

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

W0052B010

WORKING BAG
TObal na pracovní postroje - taktéž vhodný jako
brašna na pracovní nářadí
• vyroben z vysoce odolného materiálu PES 600 g/m2

• jednoduché zapínání pomocí plastového trojzubce
• síťovina na vytlačení vzduchu a vypadávání

drobných nečistot
• kapsa ze slídy na jmenovku nebo návod k použití

(rozměr 7 x 15 cm)
• otvor je trychtýřovitě rozšířen pro snadnější vložení

postroje nebo nářadí
• vnitřní švy jsou kryté lemovkou (zabezpečení proti

vypárání)

Barva: černá
Hmotnost: 125 g (± 15 g)
Materiál: PES
Objem: 10 litrů
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příslušenství & promo

W9700BY

KOMBINÉZA
Jednodílná pracovní kombinéza. Kombinace trvanlivos-
ti, pracovního pohodlí a maximální svobody pohybu.
Nový standard, věnující se pracovnímu oblečení se
zaměřením na práci ve výškách. Rychlé oblékání bez
nutnosti sundávat obuv.
• 60% Polyester/40% Cotton 250 g/m2, Cordura 500D
• Splňuje normu EN 340 
• Vysoká viditelnost díky použití světlé barvy

a retroreflexních pruhů s vysokou trvanlivostí při
praní (až 90°C)

• Celorozepínací overal zaručující díky dvěma zipům
vysoký komfort, vysokou praktičnost a rychlost při
převlékání

• Nastavitelný pas pro optimální pracovní pohodlí 
• Elastická tkanina v podpaží a v rozkroku 
• Dvě velké náprsní kapsy na zip
• Na levém rukávu kapsa s přihrádkami na mobilní

telefon, tužky, drobnosti
• Na levé noze extrémně velká kapsa pro plány,

rukavice a podobně
• Na pravé nohavici kapsička na rescue nůž doplněna

dvěma očky s gumou pro zajištění proti pádu
• Na zadní straně kapsa na zip na drobnosti
• Všechny kapsy označeny světlou barvou pro větší

komfort při užívání 
• Nohavice, rukávy a límec zakončené nastavitelným

suchým zipem proti úniku tepla, vniku nečistot,
sněhu apod.

• Velikost: M, L, XL

W9800BB

PRACOVNÍ KALHOTY
Lezecké vysoce pružné a lehké pracovní kalhoty.
Kombinace trvanlivosti, pracovního pohodlí a maximální
svobody pohybu. Nový standard, věnující se pracovní-
mu oblečení se zaměřením na práci ve výškách.
• 98% Cotton, 2% Elastan, 250 g/m2, Cordura 500D
• Splňuje normu EN 340
• Vysoká viditelnost díky použití světlých pruhů

a retroreflex
• Materiál ELASTAN zaručuje velmi vysoký komfort

při pohybu a tím i odolnost
• Džínový střih s nízkým předním dílem, aby kalhoty

pohodlně seděly
• Zvýšený zadní díl pro pohodlné nošení s lezeckými

postroji
• Poutka na 50 mm široký pásek
• Velká poutka na kšandy
• Dvě hluboké kapsy na zip
• Na levé noze velká kapsa na zip doplněna malou

kapsičkou na mobilní telefon včetně poutka pro
zajištění proti pádu

• Na pravé nohavici kapsička na rescue nůž doplně-
na dvěma očky s gumou pro zajištění proti pádu,
u bočního švu úzká kapsička například na tužku

• Na zadní straně kapsa na zip na drobnosti
• Všechny kapsy označeny světlou barvou pro větší

komfort při užívání 
• Nohavice kalhot zpevněné vepředu materiálem

CORDURA, předem tvarované, aby v kleku byla
práce pohodlná

• Nohavice zakončené nastavitelným suchým zipem
proti úniku tepla, vniku nečistot, sněhu apod.

• Velikosti S, M, L, XL

A00510S

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

A003OY

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

A0031BS

PRACOVNÍ NŮž
s vybranou čepelí
Délka čepele 80 mm, otevíratelný jednou rukou.
Bezpečnostní protizavírací pojistka, pružný klip
pro upevnění za opasek, čepel z nerezové oceli,
střenka plast.
Hmotnost: 83 g
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C0006HH

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

C0006BH

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

W9001B

TUNDER nomex
Pětiprstá rukavice vyrobená z černé Nomexové tex-
tilie a usně. Dlaň rukavice je vyrobena z usně kozina
s hydrofobní úpravou. Dlaň je vybavena propracova-
nou výztuhou podloženou kevlar nomexovou plstí.
Rukavice je zakončena úpletem stejné konstrukce
jako hřbet rukavice.
Velikostní sortiment: 7; 8; 9; 10; 11; 12

W9000A

TUNDER kevlar
Jedná se o pětiprstou rukavici vyrobenou z tmavě
modré Kevlarové textilie a usně. Dlaň rukavice je
vyrobena z usně kozina s hydrofobní úpravou. Dlaň
je vybavena propracovanou výztuhou podloženou
kevlar nomexovou plstí.
Rukavice je zakončena úpletem stejné konstrukce
jako hřbet rukavice.
Velikostní sortiment: 7; 8; 9; 10; 11; 12

C0007BB

VERVE
Rukavice z přírodní usně kozina, která vyniká svou
pevností a odolností proti oděru a disponuje hydro-
fobní úpravou proti vodě. Pod výztuhu dlaňové části
je mezivrstava, tvořená 50 % Kevlarem a 50 %
Nomexem a slouží jako bariéra proti teplu, které
vzniká třením při slanění.
Velikost: 8, 9, 10, 11

C0008BB

VERVE 3/4
rukavice tři ustřižené prsty
Velikost: 8, 9, 10, 11

C0011BB

VERVE SHORT
rukavice ustřižené prsty
Velikost: 8, 9, 10, 11
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oblečení

C1016SS - pánské
C1017YY - dámské

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

C1013BB - pánské
C1014BB - dámské

T-SHIRTS BACKBONE
Bavlněné triko s krátkým rukávem
Klasický kulatý, lemovaný výstřih
Pánský a dámský pohodlný střih

Gramáž: 185 g
Velikosti: S, M, L, XL

C1013YB - pánské
C1014YB - dámské

T-SHIRTS BACKBONE /
YELLOW

Bavlněné triko s krátkým rukávem
Klasický kulatý, lemovaný výstřih
Velikosti: S - XL
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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 celorozepínací 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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čepice
Inovovaný desing, perfektní pro chladné pracovní dny,
vejde se pod helmu.

C9091XX

OPASEK DO KALHOT
Se sponou Rock&Lock, která vyniká jed-
noduchou manipulací. Tuto sponu používá
SINGING ROCK téměř u všech svých 
úvazků.
Velikost: M/L, XL

C9000BB
SKIP HAT

C0056
LET’S ROCK
červená

C0057
BEEHIVE
oranžová

C0056
LET’S ROCK
oranžová

C0055
LET’S ROCK
černá

C0057
BEEHIVE
šedá

C0056
LET’S ROCK
zelená

C0051BH – black 
C0051HH – brown
BASEBALL HAT
Hranatý kšilt. Logo vepředu, 
www.singingrock.com vzadu.

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 uživatele
• vyroben z antibakteriálního, elastického a velmi

funkčního mikrovlákna
• drží tvar a je zároveň velmi prodyšný, teplý, příjemný

na dotek a lehký
• možnost prát v pračce na 30 °C, není vhodné sušit

v 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
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P0012BB00

MUG
Thermo hrnek s madlem pro stále hor-
kou kávu nebo čaj.
Objem: 350 ml
Hmotnost: 250 g

P0014BB00

MUG MAX
Thermo hrnek s plastovou rukojetí a
uzávěrem
na víčku udržuje kávu nebo čaj horký.
Vhodný do vašeho auta.
Objem: 520 ml
Hmotnost: 300 g

P0010X050 – 0.5 l
P0010X030 – 0.3 l

PITCHER
Klasický půllitr pro všechny co lezou.
Je jedno, jestli jste udělali novou cestu, strávili celý
den prací ve výškách nebo hodili solidní tlamu. Lezli
RP nebo On sight. Bouldrovali nebo si užívali REST
DAY. Byl to prostě další parádní den ...a my všichni
tomu rozumíme.

SAMOLEPKY SINGING ROCK

Samolepky s lepící vrstvou na zadní straně. Samolepky s lepící vrstvou na přední straně.

C0058RR00

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

lékárny na cesty, lezení a další outdoorové aktivity
• výrazná červená barva tkaniny zvyšuje dobrou

viditelnost lékárničky za nepříznivého počasí
• velké poutko na zavěšení na karabinu
• úložné kapsy v různých velikostech olemované ela-

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

ročnějších podmínkách
• součástí lékárničky je i píšťalka umístěna uvnitř

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

C0053RW

LÉKÁRNIČKA
(obal bez obsahu)
Ideální pro všechny, kteří chtějí zvolit vlastní obsah
lékárny na cesty, lezení a další outdoorové aktivity
• výrazná barva tkaniny zvyšuje dobrou viditelnost

lékárničky za nepříznivého počasí
• zip s reflexní páskou zaručuje dobrou viditelnost

a snadný přístup.
• dvě poutka na zavěšení na karabinu;
• úložné kapsy v různých velikostech olemované ela-

stickou páskou pro snadnou manipulaci.
• větší síťovaná kapsa na zip
• široké poutko se suchým zipem pro upevnění na

pás, sedací úvazek nebo na popruh batohu.
• vysoká trvanlivost materiálu pro použití v nej-

náročnějších podmínkách.
• součástí lékárničky je i píšťalka
Rozměr: 13 x 10 x 5 cm
Materiál: polyamid, polyester
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permanentní záchytné systémy

SINGING ROCK je od října 2009 členem asociace
IRATA s pořadovým číslem 101.

IRATA, Industrial Rope Access Trade Association,
vznikla díky iniciativě množství čelních společností,
které se zajímají o techniky lanového přístupu v prů-
myslu. 

Hlavním cílem asociace je podporovat vývoj těchto
technik a zaručit bezpečnost a efektivitu práce svých
členů.

Stálí členové asociace podléhají tvrdým vstupním tes-
tům a auditům, aby bylo zaručeno, že vyhovují poža-
davkům asociace IRATA na kvalitu, bezpečnost, výcvik
a pracovní postupy. Výhody těchto postupů a požadav-
ků se odrážejí v mizivém množství nehod hlášených
členy IRATA. Před koncem roku 1997 zaznamenali čle-

nové takřka čtyři milióny odpracovaných hodin na laně
s méně než třemi úrazy na 100, 000 hodin.

Prakticky veškeré tyto nehody a události byly
tak  zanedbatelné, že je nebylo nutné hlásit v soula-
du s normami RIDDOR (Reporting of Injuries,
Diseases and Dangerous Occurrences Regulations –
Předpisy o hlášení zranění, nemocí a nebezpečných
událostí).

Bezpečnost je zásadní prioritou našeho snažení.
Od svého založení IRATA a její členské společnosti
vytrvale pracovaly na:
• zlepšení bezpečnosti v průmyslu
• vytvoření standardních směrnic a požadavků

na výcvik 
• poskytnutí srozumitelného procesu hodnocení

a registrace pracovníků

irata

Permanentní záchytné systémy (PZS) jsou trvale
instalovaná zařízení, která slouží k zajištění bezpeč-
nosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou
hloubkou. Instalují se na střechách budov, ochozech,
stožárech, komínech, ve výrobních halách apod., prostě
všude tam, kde je vyžadován pravidelný přístup pra-
covníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází. 

Podle způsobu použití se PZS dělí na horizontální,
vertikální nebo kombinované. Díky značné variabilitě
dostupných řešení je možné PZS instalovat nejenom
na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž
na stavby již existující. Zajištění ochrany osob pracu-
jících ve výškách odpovídajícími prostředky ukládají
zaměstnavatelům a majitelům budov evropské
i národní legislativní normy. Použití PZS je jedním
z možných řešení. 

Společnost Singing Rock nabízí svým klientům kom-
plexní služby v oblasti permanentních záchytných
systémů. Ačkoliv nejsme přímými výrobci žádného
z PZS, jsme schopni dodat řešení předních světových
producentů PZS. Mezi naše hlavní dodavatele patří
především společnosti FALLPROTEC a TRACTEL. 

Vlastní realizace projektu PZS ze strany naší společ-
nosti spočívá v několika na sebe navazujících krocích.
Prvním z nich je zjištění požadavků klienta, tedy kon-
krétního účelu, předpokládaného způsobu použití
systému, zamýšleného počtu pracovníků, kteří budou
systém používat atd. Následuje návrh řešení, konzul-
tace s dodavateli, upřesňování technických detailů,
projekt. Montáž systému je zajišťována buď přímo
pracovníky firmy Singing Rock nebo dodavatelsky. 

Naše firma je schopna dodat rovněž nezbytné pro-
středky osobní ochrany proti pádu vlastní výroby
(zachycovací postroje, tlumiče pádu, lanyardy, karabi-
ny apod.), bez kterých není možné permanentní
záchytný systém používat.

Samozřejmou součástí dodávky jsou školení přísluš-
ných pracovníků – uživatelů systému, pravidelné revi-
ze a servis systému, které jsou prováděny v souladu
s příslušnými právními předpisy. Naši odborníci jsou
připraveni představit vám jednotlivé nabízené systé-
my, podrobně vás seznámit s širokými možnostmi
použití PZS a navrhnout optimální řešení na základě
vašich konkrétních požadavků.
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Technické informace POLYGON KLADNO
• objem vnitřních prostor ke školení, přízemí 330 m2

• plocha vnitřních prostor ke školení v prvním patře
(včetně učebny): 500 m2

• max. výška: 16.3 m vnitřní prostor

seznam aktivit (vnitřní)
• variabilně naklápěcí střecha (šikmá plocha)
• jevištní příhradová konstrukce
• silo / stísněné prostory
• vyvýšené plošiny
• ocelové nosníky
• strom
• lešení
• telekomunikační

anténa
• stanoviště

lanového parku
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tréninkové centrum

Ve snaze výrazně zlepšit úroveň školení a výcviku
prací prováděných ve výškách a nad volnou hloubkou
se společnost SINGING ROCK rozhodla jako první
v České republice vybudovat multifunkční polygon
s multimediální učebnou. Po shromáždění informací
a zkušeností z jiných zemí, kde se takovéto výcviko-
vé polygony běžně využívají, byl vytvořen několika-
členný pracovní tým, který měl za úkol zajistit
přípravu a realizaci tohoto zařízení.

SINGING ROCK působí již více jak 16 let v oboru
OOPP a za tuto dobu se vyprofiloval na předního svě-
tového výrobce s osobními ochrannými prostředky.
Právě tento fakt nás donutil zabývat se rozšířením
našeho portfolia o vzdělávací zařízení. Zařízení, které
bude sloužit k veřejnému prospěchu, vzdělanosti
a hlavně k bezpečnosti uživatelů OOPP. Toto výcviko-
vé školicí středisko tak představuje ucelenou formu
pro kvalitní vzdělání v oblasti činností ve výškách
a nad volnou hloubkou.

Školicí POLYGON v Poniklé obsahuje širokou škálu
simulovaných prostor jako např.: pohyb po střeše
s variabilním sklonem, strom, anténní stožáry, silo,
fasádní lešení, stožáry vysokého napětí a další kon-
strukční řešení vhodné k nácviku pohybu ve výškách
a nad volnou hloubkou.

Technické informace POLYGON PONIKLÁ
• objem vnitřních prostor ke školení
(včetně učebny): 1512 m3
• plocha vnitřních prostor ke školení
(včetně učebny): 240 m2
• max. výška: 9.4 m vnitřní prostor
• max. výška: 13.5 m venkovní prostor

seznam aktivit (vnitřní)
• variabilně naklápěcí střecha (šikmá plocha)
• jevištní příhradová konstrukce
• silo / stísněné prostory
• vyvýšené plošiny
• ocelové nosníky
• strom
• lešení
• telekomunikační anténa

seznam aktivit (venkovní)
• příhradový sloup – trafostanice (8.5 m)
• příhradový sloup – VN (14.4 m)
• sedačková lanová dráha (plánované otevření pod-

zim 2012)

www.singingrock.cz/polygonŠk
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zadržovací systémy

W1021WW20
FINE LINE
fine line 20
strana 38

S9000BB50
GEAR BAG
50 l černá
strana 52

W4100Y120
JOULE 120
tlumič pádů 120 cm
strana 48

W2000X120
EYE SLING 30 kN
Šitá smyčka s okem, dvojitý popruh
s indikátorem poškození
strana 38

C0006BH
GRIPPY 3/4
C0006HH
GRIPPY
strana 55

W1012WB04
SITE 400 CM
+ K370
délka 400 cm
strana 9

K4241Z005
OVÁL STEEL 
CONNECTOR
šroubovací zámek,
key lock
strana 27

W0320SY
BODY
plně nastavitelný
fall-arrest
úvazek
strana 11

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma
strana 33

Rekonstrukce mostu v Kolíně, Česká Republika • Foto: SINGING ROCK archív

• Prostředky osobní ochrany se používají
na střechách či jiném rovném povrchu,
kde může uživatel pohodlně stát.

• FINELINE je připevněný ke kotvícím
bodům a pracovník je k bezpečnostnímu
systému připojen například pomocí SITE.

• Celotělový úvazek nebo sedací úvazek
volíme dle charakteru vykonávané práce.
Pokud je pracovní místo příliš blízko
k místu s možností propadnutí, sesutí či
pádu, může být k dosažení adekvátní
bezpečnosti potřeba dvou systémů –
k prevenci pádu v obou potenciálních
směrech pádu.



• Práce na vysokých konstrukcích může
zahrnovat použití OOPP pro zachycení
pádu, polohování pracovníka, přístup po
laně a případnou evakuaci.

• Pokud je třeba na konstrukci vystupovat
opakovaně, bez přítomnosti stabilního
bezpečnostního systému, je vhodné
použít permanentní nebo mobilní záchyt-
ný systém.

• Pro šplhání na skeletech kovových
a jiných věží může být nezbytný tlumič
pádové energie .

• Stavební činnosti vyžadují celou škálu
řešení ochrany proti pádu, pro dosažení
maximální efektivity práce. Proto se
výškoví pracovníci obracejí na SINGING
ROCK s žádostí o rady odborníků, poptá-
vají vysoce kvalitní výrobky a žádají
neustálou inovaci systémů.
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věže a postupové kotvící body

L026
CONTRA 10,5  
statické lano
strana 19

C0006BH
GRIPPY
strana 55

K4241Z005
OVÁL STEEL
CONNECTOR
šroubovací
zámek, key lock
strana 27

W1012WB02   
SITE 200 CM
+ K370 
strana 9

W0008BS
TOOL BAG
pracovní organizér
strana 52

A0031BS
WORK KNIFE
strana 54

W4270W155
REACTOR 2
tlumič pádu s lanyardy
strana 47

W1010BB09
LOCKER
zachycovač pádu,
polohovací zařízení
a nastavovač délky
strana 45

W1015B020
LOCKER SLING
spojovací prostředek 
pro spojení postroje se
zachycovačem LOCKER
strana 45

W0048BR
EX-TEN
přídavný pas pro zvýšení
pracovního komfortu
strana 15

W0042BR
PROFI WORKER
SPEED
speed buckles
strana 7

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma 
strana 33

SINGING ROCK POLYGON výcvikové středisko, Poniklá, Česká Republika • Foto: SINGING ROCK archív

S9000BB50
GEAR BAG
50 l černá
strana 52



Přístup po laně bývá nazýván „královskou
disciplínou“ aktivit spojených s prací ve
výškách. Tato pracovní metoda je rychlá,
efektivní, má malý ekonomický dopad na
zajištění pracoviště a lze ji velice rychle
použít. Užívá se pro velké množství různých
druhů práce: čištění, malování, kontroly
a montáže.

Kde se přístup po laně používá?
Existuje pět hlavních oblastí, v nichž spo-
lečnosti využívají přístup po laně:
• Kontroly a testování bezpečnosti
• Údržba a opravy, instalace a obnovy
• Čištění a natírání
• Konstrukce, stavby
• Inženýrské práce
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přístup po laně

K030DSD30
DOUBLE STOP
slaňovací brzda
s anti-panic systémem
strana 45

W0010BB 
FRANKLIN
strana 15

A003OY
ZÁCHRANÁŘSKÝ
NŮŽ
prvotřídní ocel, vystřelovací
čepel, multifunkční 
strana 54

K6400BB
CAM CLEAN
hrudní blokant
strana 45

W0045BR
EXPERT II
SPEED
celotělový úvazek
strana 6

L0230
STATIC 10,5
strana 19

W1027B
DEFENDER
chránič na lano
strana 24

K4241ZO07
STEEL OVÁL
CONNECTOR
TRIPLELOCK
strana 27

K0008EE00
HYPNOS / TWL
key lock
strana 29

C0046BB
EXPEDITION BAG
pracovní taška, 90 litrů
strana 52

C0007BB
VERVE
kevlar a nomex
strana 55

K6391BB
LIFT RIGHT
strana 45

W1010BB09
LOCKER
zachycovač pádu, polohovací
zařízení a nastavovač délky
strana 45

C2150BY
JACOB
žebříček, 6 stupňů
strana 42

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma
strana 33

Větrná elektrárna, Německo • Foto: SINGING ROCK archív



Systémy pro zajištění osob v kotvícím
bodě za účelem zamezení pádu či jeho
bezpečné zachycení. Pozor na správný
výpočet bezpečného prostoru pro zachyce-
ní pádu a správě vytvořený systém pro
zachycení pádu.
Pokud se systém pro zachycení pádu pou-
žívá správně, zachytí pád osoby, přenese
působící sílu na prvky systému zachycení
pádu a tím bezpečně ochrání dotyčnou
osobu.
REACTOR II - tlumiče pádové energie
(REACTOR 2, JOULE) jsou vhodné i pro
práci, která zahrnuje kontakt s vlhkostí,
sněhem, námrazou a mechanickými nečis-
totami.
Vypracovaný a zažitý evakuační plán je
nutnou podmínkou pro bezpečné vykoná-
vání práce ve výškách a nad volnou hloub-
kou.
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zachycení pádu

W4270W155
REACTOR 2
tlumič pádu
s lanyardem s oky
strana 47 W1010BB09

LOCKER
zachycovač pádu, polohovací
zařízení a nastavovač délky
strana 45

W2320WR
ANCHOR LANYARD "I" 22 kN
kotvící prostředek,
délka dle zákazníka
strana 39

W0063BB 
TECHNIC
strana 9 K4081ZO

D STEEL CONNECTOR
TRIPLE LOCK
s triple lock zámkem,
key lock, pozink
strana 27

S9000BB35
GEAR BAG
35 l černá
strana 52

C0006HH
GRIPPY 3/4
strana 55

K4241ZO05
OVÁL STEEL 
CONNECTOR
šroubovací zámek,
key lock
strana 27

W1015B020
LOCKER SLING
spojovací prostředek
pro spojení  postroje
se zachycovačem LOCKER
strana 45

W2001B120
OPEN SLING 22 KN
šitá smyčka 20 mm
strana 38

W4100Y120
JOULE 120
zachycovač pádu 120 cm
strana 48

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma
strana 33

Stavba lanovky, Paseky nad Jizerou, Česká Republika • Foto: Borek Nechanický



W2608
W2610
TIMBER POMOCNÁ
ŠŇŮRA
se zašitými oky
strana 23

Arborista je profesionál v oblasti péče
o stromy.
Arboristické techniky umožňují prořezání
stromu či jeho kompletní odstranění.
Systém nahazování lanka pro vytvoření
top-rope jistícího systému se v současné
době začíná pro jeho bezpečnost,
praktičnost a univerzálnost používat
i v dalších oblastech průmyslového lezení.
Jakmile je arborista ve správné pozici,
potřebuje se udržet v rovnovážné
a pohodlné pozici, při zajištěné mobilitě.
Arborista musí být schopen provést
pracovní operaci i na extrémně velkých
stromech v blízkosti elektrického vedení,
domů, ulic, parků atd.
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arboristika

W1015B020
LOCKER SLING
strana 45

W1011WB
SITE
polohovací systém
strana 9

W1041R
JINGLE
strana 16

C0006BH
GRIPPY 3/4
C0006HH
GRIPPY
strana 55

K0040EE00
PULLEY
MINI ROLL
strana 46

K9000BB03
PORTER
plastová karabina
strana 30

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma
strana 33

W0061BR
TIMBER II
pracovní, polohovací 
sedák pro bezbečnou 
a pohodlnou práci 
ve stromě
strana 14

Nebezpečné kácení stromů, zámek Konopiště, Česká Republika • Foto: Lukáš Neklan

L0450
STATIC R44 11
strana 19

W9500Y
TREEMOUSE
házecí pytlík
pro arboristiku
strana 14

K0018AA00
OZONE / TRIPLE LOCK
strana 28

K0015EE00
LARGO / TRIPLE LOCK
karabina s velkou světlostí
strana 28



Kompletní nabídka výrobků s kamufláží.
Karabiny, kladky, smyčky, lana a doplňky.
Speciální lana z high-tech materiálů do
těch nejtvrdších podmínek, které si vůbec
umíte představit.
V naší nabídce dále naleznete i speciální
rukavice, vaky na lano a další hardware.
Tyto výrobky pro armádu a policii jsou
vyráběny a testovány na základě individu-
álních požadavků jednotlivých armádních
a policejních složek.
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armáda a speciální složky

W1001BB
URNA
vak na lano, s fixačními
popruhy na nohu
strana 24

W9001B
TACTICAL
TUNDER NOMEX
strana 55

W0021BB
STRIKE
taktický sedák
strana 13

L0230
STATIC 10,5
statické lano
strana 22

K6132BB
BUDDY
lehký a kompaktní
slaňovací kýbl
strana 44

K6180BB
BIG FIGURE
EIGHT
speciální osma
strana 43

S9000BB50
GEAR BAG 50 L
strana 52

C0049BB00
HELMET
TERRA II
- černá
strana 34

C0007BB
VERVE
kevlar a nomex
strana 55

W0005BBO9
LAIKA - ČERNÁ
postroj pro psa
strana 15

W1010BB09
LOCKER
zachycovač pádu, polohovací
zařízení a nastavovač délky
strana 45

Commando trénink, Německo • Foto: SINGING ROCK archiv



Kompletní řada vybavení určené pro lano-
vé centra a lanové parky. Bezpečnostní
vybavení pro každou lanovou překážku
obsahuje zejména celotělový úvazek,
smyčku a jistící přostředek. Občas je pou-
žita i helma.. 
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lanová centra a parky

K4241ZO07
STEEL OVAL
CONNECTOR /
TRIPLELOCK 
strana 27

W0050BR 
TARZAN 
strana 10

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma 
strana 33

K0006RP00
REDBLOCK
strana 37

C0006HH
GRIPPY 3/4
strana 55

K6380BB
TANDEM PULLEY
25 kN 
strana 46

K0017AA00
OZONE TWL
strana 28

W2100X 
LARA 
strana 40

K0018AA00
OZONE TRIPLE LOCK
strana 28

Lanové centrum Harrachov, Singing Rock školení zaměstnatnců • Foto: Jan Zámečník



Při evakuaci osob z sedačkové nebo
kabinkové lanovky se používají specializo-
vané záchranné techniky a vybavení, které
musí být funkční bez ohledu na počasí.
Úspěch evakuačních operací začíná tím, že
máte řádné vybavení pro evakuaci sedač-
kové nebo kabinkové lanovky, dále závisí
na instruktáži, tréninku a praxi personálu.
Pokud vybavení lanovky selže, odpovědná
osoba musí evakuovat pasažéry v souladu
s evakuačním plánem.
Evakuace sedačkové lanovky vyžaduje
specifické techniky pro pohyb podél nos-
ného lana. Pro maximální efektivitu jsou
tyto operace prováděny několika nezávis-
lými týmy zároveň.
Evakuace je týmová práce a vyžaduje
dokonalou koordinaci všech zúčastněných.
SINGING ROCK team spolupracuje s lyžař-
skými středisky po celé České republice na
zlepšování záchranných metod a vývoji
nového vybavení.
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záchrana z lanovky

W0045BR
EXPERT II
SPEED
celotělový úvazek
strana 6

W4270W155
REACTOR 2
tlumič pádu s lanyardy
strana 47

K3550PP
GIGA CONNECTOR
strana 30

K0007EE00
HYPNOS
ŠROUBOVACÍ
key lock
strana 29

K6180ZO
BIG FIGURE EIGHT
strana 43

K4241Z005
OVÁL STEEL
CONNECTOR /
ŠROUBOVACÍ
key lock
strana 27

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma 
strana 33

W0003BY09
AXILLAR 
záchranářská smyčka
pro zajištění osob
během evakuace 
(např. ze sedačkové
lanovky)
strana 40

W821OBY
EVAKUAČNÍ
TRIANGL COMBI
s ramenními popruhy
strana 15

K0004BB
EASY LIFT
záchranářská kladka 
pro evakuaci z lanovky
strana 46

CD SKI LIFT
EVACUATION
strana 43

L0450
STATIC R44 11
strana 19

Záchrana z lanovky, Krkonoše, Česká Republika • Foto: Borek Nechanický
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záchrana v průmyslu

Záchranná hierarchie:
Evakuační a záchranné systémy lze rozdě-
lit do kategorií podle následujících bodů:
• samozáchrana (evakuace) sestupem,

výstupem
• záchrana spouštěním
• záchrana vytažením
• kombinovaná záchrana
• evakuace Tyrolským traversem...
Veškeré metody vyžadují specifické techni-
ky a určitý druh vybavení.

Evakuace směrem dolů
Základní evakuační technika. Jedná se
o preferovaný typ evakuace. Evakuace
směrem dolů se odehrává ve směru půso-
bení gravitace, vyžaduje minimální úsilí.

Evakuace směrem nahoru
Evakuace směrem nahoru vyžaduje odpo-
vídající techniky a OOPP (vytažení mecha-
nickým navijákem, vytvoření kladkostroje
tvořeného např. lehkými kladkami, použití
protiváhy atd.)

W0042BR
PROFI WORKER 
SPEED 
full body harness
– SPEED buckles
strana 7

K6371BB
RIGGING PLATE 3/5
strana 37

K030DSD30
DOUBLE STOP
slaňovací brzda
s anti-panic systémem 
strana 45

K4080ZO
D STEEL CONNECTOR
ŠROUBOVACÍ
šroubovací,
key lock, pozink
strana 27

W4270W155
REACTOR 2
tlumič pádu s lanyardy
strana 47

L0430
STATIC R44 10,5
strana 19

A003OY
ZÁCHRANÁŘSKÝ
NŮŽ
prvotřídní ocel, vystřelovací
čepel, multifunkční 
strana 53

C0007BB
VERVE
kevlar a nomex
strana 55

K0042EE00
PULLEY
twin roll
50 kN
strana 46

K6391BB
LIFT RIGHT
strana 45

W2283X180
STEEL LANYARD "I"
180 cm
strana 40

W1015B020
LOCKER SLING
spojovací prostředek
pro spojení  postroje
se zachycovačem LOCKER
strana 45

W1010BB09
LOCKER
zachycovač pádu, polohovací
zařízení a nastavovač délky
strana 45

K0008EE00
HYPNOS / TWL
key lock
strana 29

Cvičení IZS, Velká Amerika, Česká Republika • Foto: Borek Nechanický

W9600
KAPPA WORK
pracovní helma 
strana 33

K0041EE00
PULLEY
extra roll
32 kN
strana 46



Oprava kostelu v Křížlicích, Krkonoše, Česká Republika • Foto: Borek Nechanický

EN 341 OOP proti pádům z výšky
Slaňovací zařízení
EN 341
Změna A1 - Slaňovací zařízení - Změna

EN 353-1, 2
OOP proti pádům z výšky
Pohyblivé zachycovače pádu

EN 354 OOP proti pádům z výšky
Spojovací prostředky do celkové délky 2 m
(včetně spojek)

EN 355
OOP proti pádům z výšky
Tlumiče pádu

EN 360 OOP proti pádům z výšky
Zatahovací zachycovače pádu

EN 361
OOP proti pádům z výšky
Zachycovací postroje

EN 362
OOP proti pádům z výšky
Spojky

EN 813
OOP proti pádům z výšky
Sedací postroje

EN 397
OOP proti pádům z výšky
Průmyslové ochranné přilby

EN 358
OOP pro pracovní polohování
a prevenci proti pádům z výšky
Pracovní polohovací systémy

EN 795, EN 795/A1
Ochrana proti pádům z výšky
Kotvící zařízení

EN 1496
Záchranné prostředky
Záchranná zdvihací zařízení

EN 1497
Záchranné prostředky
Záchranné postroje

EN 1891 
OOP pro prevenci pádů z výšky
Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem.

EN 892
OOP pro prevenci pádů z výšky
Dynamická (průtažná) horolezecká lan

Seznam Evropských norem pro osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a do volné hloubky



Singing Rock
Poniklá 317
CZ-512 42 Poniklá
e-mail: info@singingrock.com
tel.: +420 481 585 007
fax: +420 481 540 040

Katalog SINGING ROCK 2013/14 CZ – pracovní vybavení
SINGING ROCK - Všechna práva vyhrazena. Změny v technické specifikaci
bez předchozího oznámení vyhrazeny. Vytištěno v České republice v březnu 2013.

Upozornění:
Horolezectví, bouldering, canyoning, výškové
práce a podobné aktivity jsou životu nebezpečné
a mohou přivodit úraz nebo smrt.
Za správné a bezpečné používání všech
výrobků určených pro tyto aktivity zodpovídá
každý uživatel sám. Informace a rady zde
uvedené, nenahrazují zkušenosti ani řádný
výcvik. Zvládnutí a osvojení příslušných technik
a zásad bezpečnosti je vaší odpovědností.
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 společnost Singing Rock si vyhrazuje právo
kdykoliv změnit obsah těchto informací.
Věnujte dostatek času informacím v tomto
katalogu a rovněž návodům k použití, které
jsou součástí každého výrobku Singing Rock.
V případě pochybností kontaktujte fy. Singing
Rock nebo její zástupce.www.singingrock.cz

Light Tower, Praha, Česká Republika • Foto: Guilherme Toto Settanni


