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Think Vertical!



Vše, co děláme, je spojeno s láskou k lezení, ke skalám a k přírodě.

Sdílíme stejnou touhu po kráse a dokonalosti a potřebu neustále

zlepšovat svoje výkony, výstroj i sami sebe. Lezení je naše vášeň.

Kvalita, větší bezpečnost a čistší design lezeckého vybavení pro nás

představují výzvu k další práci. Cítíme odpovědnost vůči všem lezcům,

kamarádům a zákazníkům, kteří v každém okamžiku na skále nebo

na stěně spoléhají na naše produkty.

Pomáháme jim dosáhnout výš a dostat se nahoru bezpečněji.  

Jejich radost a zážitky při dobývání vertikálních světů jsou naší 

největší odměnou.
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3D Fit Hard

3D Fit Middle

3D Fit Soft

1  Syntetická kůže z mikrovlákna:

elasticita a tvarová stálost boty
díky svrchní syntetické kůži z mikrovlákna se bota lépe přizpůsobí 
noze, zároveň se nevytahuje a má lepší tvarovou stálost. materiál je 
možné prát v pračce.

8  Stélka z přírodní kůže: 

Pro hygienický komfort chodidla
Přírodní materiály jsou již v konstrukci svrchních dílů překonané. 
Stále však zůstávají nenahraditelné uvnitř boty.

7  Odolné pogumování: 

Lepší práce se špičkou
Odolné pogumování chrání svršek boty a umožňuje lepší přenos síly 
při špičkování. Pogumování chrání i klouby prstů a špičkování nebolí.

2  Tvarově stálá poutka na patě:

Snazší nazouvání 
Poutka díky své konstrukci drží dobře tvar a jsou tak lépe dosažitelná 
při obouvání. 

6   Mezistélky odpovídající charakteru boty: 

Zpevnění boty, fixace prstů lezce
na základě studia anatomie lidské nohy jsme vyvinuli více typů 
mezistélek. například 3d sendvičovou mezistélku jsme zavedli jako 
první v roce 1999.

Sendvičová 
mezistélka Suflex 
3d tvarováním 
dává podporu 
prstům a napomáhá 
směřovat vektor síly 
prstů do jednoho 
bodu.

OriginaL 
innOvaTiOn

1999

Grippin DURA 

Vyvinutá s důrazem na vysokou životnost, určená pro začátečnické 
boty a boty pro půjčovny.

Vibram XS GRIP 

na vybraných modelech používáme Vibram XS grip.

10  Gumová podešev – lepička: Základ charakteru boty

Grippin STICKY  

naše nejvýkonnější lepička vyvinutá s důrazem na vysokou adhezi. 
disponuje vysokým parametrem tření a zajistí výtečnou přilnavost 
na lištách i plotnách. 

5  Polstrovaný prodyšný jazyk: 

Odvětraná vrchní část boty, větší komfort 
a snadné obouvání
Polstrovaný jazyk zajišťuje pohodlí v oblasti nártu a zároveň přispívá 
k dokonalé fixaci boty na noze.  
Jeho konstrukce usnadňuje obouvání. 

3  Konstrukce paty:

Komfortní... 
Bezešvé provedení zvyšuje komfort v exponovaném místě na patě. 
toto konstrukční řešení jsme zavedli jako první už v roce 1994.

4  ...a skvěle padnoucí
Pata našich lezeček vždy skvěle sedí. Předepnutý patní řemínek 
pomáhá přenášet sílu celé nohy do špičky boty.

OriginaL 
innOvaTiOn

1994

2D Fit Hard

2D Fit Middle

2D Fit  Soft

citlivost

tvrdost

citlivost

tvrdost

citlivost

tvrdost

citlivost

tvrdost

citlivost

tvrdost

citlivost

tvrdost

přilnavost

životnost

přilnavost

životnost

přilnavost

životnost
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PaTenT 
Pending
2009

9  Systém 3-Force: 

Lepší torzní stabilita boty,  
jistější stání na malých stupech
Patentovaný systém 3-force použitý na botách řady Ozone zajišťuje 
precizní distribuci sil a tím přispívá k vyšší torzní stabilitě. Výsledkem 
je dokonalá stabilita a funkčnost na drobných stupech a lištách.

BB

S jistotou vzhůru
30 let inovací pro zlepšení vašich zážitků z lezení
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Kopytem to začíná
Kopyto je základ boty, dává jí tvar, objem a určuje 
její charakter. Kopyta jsou rodinné stříbro našeho 
climbing Labu.
Multidisciplinární dovednosti
Vývoj kopyt je uměním i vědou o několika disciplí-
nách. umíme propojit anatomii, důkladnou znalost 
materiálů a technik lezení a neustále sledujeme 
jejich vývoj.

Nenahraditelná ruční práce
Přes veškerou počítačovou podporu zůstává nejdů-
ležitějším faktorem řemeslná dovednost a dlouhole-
tá zkušenost našich vývojářů a dělníků.
Testování: Měření i sdílení zkušeností
některé fyzikální vlastnosti lze změřit. další kvali-
tativní a pocitové vlastnosti ověřují naši zkušení 
testovací lezci při každodenním lezení na skalách 
a boulderech.

díky nikdy nekončícímu zlepšování, testování 
a neustálému kontaktu s lezci se nám daří posouvat 

vývoj výkonnostního lezení kupředu.

Všechny boty nemůžou být 
na jedno kopyto

climbing Lab mantra: navrhnout – testovat – vyrobit – naslouchat lezcům – zlepšit a znovu a znovu

8



VeLmi PrOHnuté 

VeLKá ASymetrie

Excentric

mírně PrOHnuté 
+ PrOHnutá šPičKA 

Střední ASymetrie

Radical
Velmi prohnuté kopyto s konkávní 
prohlubní pro podporu prstní jamky. 
extrémně asymetrický tvar orientující 
sílu celé nohy do špičky, která je  
tvarovaná tak, aby i při agresivně 
pokrčených prstech zachovala vysoký 
komfort. šířka kopyta je pro normální až 
širší chodidlo se střední patou. Kopyto 
bylo modelováno pro vysoký výkon 
lezce v konstrukčně předepjatých 
botách.
Boty: Diamond

radikálně prohnutá špička, středně 
asymetrické. špička je modelovaná 
pro středně pokrčené prsty. Kopyto je 
vhodné pro lezce s normální a úzkou 
nohou a s málo objemnou patou. 
Kopyto vychází ze studia tvaru nohou 
subtilněji stavěných jedinců, kteří 
se mezi výkonnostními lezci často 
vyskytují.
Boty: Pearl LU

mírně PrOHnuté 
+ PrOHnutá šPičKA 

VeLKá ASymetrie

Asymmetrix

mírně PrOHnuté 
+ PrOHnutá šPičKA 

VeLKá ASymetrie

Asymmetrix Plus 
mírně prohnuté kopyto s radikálně 
prohnutou špičkou a konkávní prohlubní 
pro podporu prstní jamky. Velmi 
asymetrický tvar s orientací na palec. 
špička je anatomicky modelovaná 
pro více pokrčené prsty. šířka kopyta 
je pro užší až normální chodidlo se 
střední patou. Kopyto bylo modelováno 
pro vysoký výkon lezců v převislých 
cestách.
Boty: Ozone, Ozone Lady, Oxi, Rebel 
QC, Rebel LU

Varianta kopyta Asymmetrix se 
zvětšeným objemem a šířkou v 
oblasti prstních kloubů určená lezcům 
s šiřším chodidlem nebo vyššími 
nároky na komfort. mírně prohnuté 
kopyto s radikálně prohnutou špičkou 
a konkávní prohlubní pro podporu 
prstní jamky. špička je anatomicky 
modelovaná pro více pokrčené prsty.
Boty: Ozone Plus

mírně PrOHnuté 

Střední ASymetrie

Anatomic

neutrAL 

níZKá ASymetrie

Entratic
Středně prohnuté, asymetrické  
kopyto s orientací špičky na palec.  
Výrazně anatomické tvarování vyžaduje 
mírné pokrčení prstů. Anatomic dokáže 
skloubit sportovní ambice s dostatkem 
komfortu. šířka chodidla a paty je 
normální až úzká.  Kopyto je svou 
objemovou charakteristikou  
a tvarováním vhodné také pro  
ženskou nohu.
Boty: Cora

Velmi pohodlné kopyto určené pro 
začátečníky. tvar je mírně asymetrický, 
obsahuje prvky sportovního kopyta – 
přední část pro palec je orientována 
více k vnitřní straně boty a zadní 
část má anatomicky tvarovanou patu. 
šířka kopyta je pro normální až široké 
chodidlo. 
Boty: Strike QC, Strike LU, Rental

neutrAL 

níZKá ASymetrie

Standard

neutrAL 

níZKá ASymetrie

Baby
Pohodlné a univerzální kopyto. tvar 
je mírně asymetrický, obsahuje prvky 
sportovního kopyta – přední část pro 
palec je orientována více k vnitřní 
straně boty. šířka kopyta je pro 
normální chodidlo se středně širokou 
patou. 
Boty: Crest QC, Crest LU, Rival

Ploché kopyto s mírnou asymetrií. 
špička je modelovaná pro dostatečné 
pohodlí všech prstů. šířka kopyta, 
stejně jako tvar paty odpovídá 
ortopedickým požadavkům na dětskou 
obuv.
Boty: Hero

Le
ze

čk
y
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Jak správně vybrat velikost lezečky

1. Změřte délku chodidla 2. Upravte číslo podle výkonnosti
Extreme Fit Performance Fit Comfort Fit

3. Najděte velikost boty pro dospělého

mm 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325

uK 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 13 14 15

eur 33 34 35 36 37 37 1/2 38 38 1/2 39 40 41 41 1/2 42 42 1/2 43 44 45 45 1/2 46 46 1/2 47 48 49 50
juniorské velikosti

dámské velikosti
standardní velikosti
rozšířené velikosti

Jednoduchý systém určení hrubé velikosti
Lezečky Ocún jsou vyráběny na kopytech, 
která jsou stupňována v metrické řadě a jsou 
odvozena od délky chodidla v milimetrech (tzv. 
mondo Point). tuto velikost je jednoduché 
změřit. Podle předpokládané výkonnosti 
následně určíte přibližnou velikost boty.

Co ovlivňuje výběr přesné velikosti
Pro výběr přesné velikosti je potřeba vzít 
v úvahu další faktory:
1. Každý člověk má jinak tvarované chodidlo, jiný 
objem a šířku, jinak tvarované prsty. 

2. Lezečky mají odlišnosti v konstrukci kopyta, 
v konstrukci svrchu i napínacích pásků, které 
ovlivňují subjektivní pocit z toho, jak bota sedí 
a kde tlačí.
3. náročnost výstupů, které chce lezec v dané 
botě zvládat, také ovlivňuje volbu velikosti.
Přesnou velikost je potřeba vyzkoušet 
a otestovat. 

Systémy zapínání
Lace-UP (LU)

Klasické šněrování umožňuje 
jemné doladění posazení boty pro 
výkonostní lezce nebo pro lezce 
s atypickým tvarem nohy.

Quick Lace-UP (LU) 

Systém rychlého šněrování 
umožňuje zavázat boty jedním 
tahem. 

Quick Closure (QC) 

Jednoduchý a praktický zapínací 
systém pomocí suchých zipů. 
Vhodný zvláště pro časté 
nazouvání a vyzouvání. 

Slipper (S)

elastická pruženka umožňuje 
rychlé nazutí boty, perfektní fixaci 
nohy zajišťuje jeden suchý zip.

3. Najděte velikost boty pro dítě

mm 172 178 184 190 196 202 208 214 220

eur 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1. Změřte délku chodidla 2. Upravte číslo podle výkonnosti

(mm)
+ 10 mm + 16 mm

Performance Fit        Comfort Fit

DOSPĚLÍ

DĚTI

dětské lezecké boty  
Ocún® se číslují použitím 
francouzské velikostní 
stupnice, která odpovídá 
délce chodidla v milime-
trech. Ke snadno změřitel-
né délce nohy dítěte se 
přidá 10 mm nebo 16 mm 
podle úrovně výkonu a na-
jde se správná velikost bot 
v tabulce.

Správnou velikost bot je 
nutno vždy pečlivě vy-
zkoušet a otestovat.

10
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diamond
Art. 00598

nadčasová výkonnostní lezečka 
určená k lezení těch nejtěžších cest
diamond je výrazně prohnutá agresivní lezečka 
určená výkonnostním a sportovním lezcům.
Je konstruována tak, aby umožňovala lezení 
nejtěžších sportovních cest. Je mimořádně účinná 
nejen na malých stupech, ale i v dalších technických 
pasážích cest. Při patování a jiných finesách oceníte 
dokonale padnoucí tvar.
Asymetrické šněrování zajištuje ideální fixaci nohy  
v botě. Použití přírodní kůže přináší mimořádný 
komfort. možnost podat maximální výkon je 
podpořena vysoce přilnavou podešví Vibram XS grip.

SVrcHní mAteriáL: 

hovězí štípenka + microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Hard

POdešeV:

Vibram, 4 mm
KOPytO:

Excentric

HmOtnOSt:

472 – 689  g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

Le
ze

čk
y

HigH-end
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Ozone
Art. 00599

Závodní lezečka jedinečné 
inovativní konstrukce
Ozone – výrazně asymetrická, anatomicky 
tvarovaná lezečka – moderní zbraň závodního 
a výkonnostního lezce. Je velmi přesná na 
mikrostupech, na lištách i v dírkách. díky 
kombinaci systému 3-force s vysoce přilnavou 
podešví Vibram XS grip otevírá Ozone nové 
možnosti pro posouvání lezecké výkonnosti. 

3-Force: Patentovaný systém  
konstrukce boty

Systém pro precizní distribuci vnitřních sil. 
eliminuje nežádoucí torzi lezečky na stupech. 
Výsledným efektem je dokonalá fixace nohy 
v botě a maximální stabilita na malých stupech 
a lištách.

PaTenT 
Pending
2009

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Middle
POdešeV:

Vibram, 4 mm
KOPytO:

Asymmetrix

HmOtnOSt:

442 – 689 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

B

B

diStriBuce SiL SyStému 3-fOrce

HigH-end
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Ozone Plus
Art. 03220 

Ozone Lady
Art. 03221 

Závodní lezečka jedinečné inovativní 
konstrukce v širší verzi
Ozone Plus nabízí všechny přednosti lezečky Ozone 
včetně systému 3-force pro lezce s širším chodidlem.  

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Middle
POdešeV:

Vibram, 4 mm
KOPytO:

Asymetrix Plus

HmOtnOSt:

440 – 701 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

dámské provedení závodní lezečky 
jedinečné inovativní konstrukce
Ozone Lady je lezečka kladoucí důraz na maximální 
výkon při lezení. Její konstrukce reflektuje specifika 
anatomie ženské nohy, přičemž zachovává všechny 
přednosti a vysokou výkonnost 3-force systému.  

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Middle
POdešeV:

Vibram, 4 mm
KOPytO:

Asymmetrix

HmOtnOSt:

440 – 577 g
VeLiKOSt:

3 – 8 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

Le
ze

čk
y

HigH-end

HigH-end
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Oxi Qc
Art. 03755 univerzálně použitelná lezečka pro 

výkonnostní lezce
Sportovní lezení, bouldering, trénink na umělé  
stěně – Oxi Qc je lezečka pro všestranné lezce,  
kterým jde o maximální výkon ve všech disciplínách.
Vysoké ogumování špičky a lepička přes celou patu 
umožňují provádění náročných kroků – jako patování  
a špičkování – v převisech a při boulderingu. dvoudílný 
jazyk velmi usnadňuje nazouvání a protisměrné suché 
zipy pevně fixují celou botu.
Oxi Qc je výrazně asymetrická lezečka s větším 
prohnutím, což ji v kombinaci se středně tvrdou 
mezistélkou a měkkou podešví předurčuje k širokému 
použití v moderním sportovním lezení.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Middle
POdešeV:

Grippin STICKY, 4 mm
KOPytO:

Asymmetrix

HmOtnOSt:

420 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

Oxi Lu
Art. 03754

Všestranná výkonnostní lezečka  
se šněrováním
Větší tvrdost ve srovnání s ostatními modely z řady Oxi 
činí z této lezečky univerzálně použitelnou botu, jejíž 
přednosti vyniknou nejen při sportovním lezení, ale i při 
tradičním lezení. 
Vyšší ogumování špičky a lepička přes celou patu 
chrání lezečku při spárovém lezení a umožňují provádění 
náročných kroků jako patování a špičkování v převisech. 
Vyšší tuhost mezistélky ručí za větší stabilitu na malých 
stupech a lištách.
šněrování zajišťuje nejpřesnější možnou fixaci nohy v 
botě a nepřekáží při lezení spár. Konstrukce šněrování 
umožňuje dva způsoby zavazování – rychlý pro trénink 
a precizní pro přelezy. Boty jsou vybaveny dvěma páry 
šněrovadel rozdílné délky pro oba způsoby šněrování.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Hard
POdešeV:

Grippin STICKY, 4 mm
KOPytO:

Asymmetrix

HmOtnOSt:

320 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

NEW

PerfOrmAnce

PerfOrmAnce

dva způsoby zavazování
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Oxi S
Art. 03544 Výkonnostní boulderingová lezečka 

sliprové konstrukce
ideální nástroj pro opravdové boulderisty a bouldering  
ve všech jeho podobách a úrovních.
Ogumování špičky je u tohoto modelu z řady Oxi nejvyšší 
a společně se speciální konstrukcí ogumování paty 
umožňuje velmi precizní špičkování a patování. model 
Oxi S byl speciálně upraven na základě zkušeností ze 
závodů Světového poháru v boulderingu. Je upraven 
oproti prvnímu modelu. má vyšší citlivost a do špičky 
byl doplněn fixátor, který chrání kloubky prstů a zároveň 
zvyšuje tření při špičkování. Sliprová konstrukce s jedním 
velcro páskem urychluje nazouvání a vyzouvání, aniž by 
zmenšila pocit dokonalé fixace boty na noze.
Výkonnostní parametry tohoto modelu, na jehož vývoji 
spolupracoval Ocún ambasador Alban Levier, převzaly i 
ostatní modely z řady Oxi. 

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Soft
POdešeV:

Grippin STICKY, 4 mm
KOPytO:

Asymmetrix

HmOtnOSt:

436 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

Oxi Lady
Art. 03756

dámská varianta výkonnostní 
boulderové lezečky
Konstrukce ogumování přední i patní části pro časté 
patování a špičkování, výborná citlivost a rychlé 
nazouvání. to všechno přináší dámská varianta oblíbené 
boulderingové lezečky Oxi S určená jak pro trénink 
na umělé stěně, tak pro výkonnostní lezení na skále, 
boulderech i na závodech. Oxi Lady má zmenešený objem 
nártu, sníženou patu a užší střih, aby perfektně seděla  
na ženské noze.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

3D Fit Soft
POdešeV:

Grippin STICKY, 4 mm
KOPytO:

Asymmetrix

HmOtnOSt:

432g
VeLiKOSt:

3 – 8 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

NEW

IMPROVED
PerfOrmAnce

PerfOrmAnce
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rebel Qc
Art. 02430

Pearl
Art. 00594 Legendární výkonnostní lezečka 

pro úzkou nohu
Pearl je lety prověřená výkonnostní lezečka s radikálním 
prohnutím a s mírnou asymetrií. Podešev grippin Sticky 
zajistí výborné tření na malých lištách i v plotnách.
Speciální střih zajišťuje vyváženou kombinaci tvrdosti 
a citlivosti této lezečky. O komfort se stará systém 
rychlého šněrováni a polstrovaný jazyk.
S touto lezečkou vyhrál tomáš mrázek 2 tituly mistra 
světa v lezení na obtížnost a stal se celkovým vítězem 
Světového poháru. 

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Soft
POdešeV:

Grippin STICKY, 4 mm
KOPytO:

Radical

HmOtnOSt:

400 – 675 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

Výkonnostní lezečka, která skloubila 
výkon s komfortem
rebel Qc je určen výkonnostním lezcům. díky 
asymetrické konstrukci a prohnutí má charakter 
high-end boty. Lezečka však zároveň poskytuje větší 
komfort a je přístupnější rekreačním lezcům. Pro další 
zvýšení komfortu nošení i obouvání jsou na botě 
protisměrné suché zipy a dělený polstrovaný jazyk.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Soft
POdešeV:

Grippin STICKY, 4 mm
KOPytO:

Asymmetrix

HmOtnOSt:

441 – 685 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

PerfOrmAnce

PerfOrmAnce
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Strike Qc
Art. 02432 Pohodlná lezečka pro celodenní lezení

Strike Qc je lezečka pro široké spektrum lezců.
Lehká asymetrie jí poskytuje sportovní charakter, 
zatímco velcro zapínání ji předurčuje k boulderingu  
a k lezení na umělých stěnách.
rovný profil boty a volnější pata s polstrovaným 
jazykem poskytují komfort pro celodenní lezení.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Middle
POdešeV:

Grippin DURA, 4 mm
KOPytO:

Entratic

HmOtnOSt:

431 – 695 g
VeLiKOSt:

3 – 13, 14, 15 (UK)

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

cora
Art. 03757 Pohodlná, univerzální dámská lezečka

úzké sportovní kopyto dělá z lezečky cora specificky 
dámskou botu. Střední prohnutí a mírná asymetrie 
vytváří optimální rovnováhu mezi komfortem  
a možností naplnit sportovní ambice.
Střední tvrdost a tvar špičky ručí za dostatečnou 
přesnost a cit při umisťování nohou a zároveň skýtají 
dostatečné pohodlí pro delší lezení. O pevnou fixaci 
nohy v botě se starají dva suché zipy.
nízké ogumování v kombinaci s pohodlným střihem činí 
z cory botu, která uspokojí základní požadavky  
na lezečku ve všech disciplínách.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Middle
POdešeV:

Grippin Sticky, 4mm
KOPytO:

Anatomic

HmOtnOSt:

436 g
VeLiKOSt:

3 – 8 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

NEW
ALL-rOund

ALL-rOund

Le
ze

čk
y

17



crest Qc
Art. 02685 Velmi pohodlná lezečka 

pro začínající lezce
Lezečka crest je synonymem pro pohodlí. Je primárně 
určená začínajícím lezcům. nečekaně přesná na 
stupech umělých stěn i skal. rovný profil a téměř 
nulová asymetrie, pohodlná, dobře padnoucí pata. 
Podešev a pogumovaní špičky s dlouhou životností  
snesou i drsné zacházení při boulderingu.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Hard
POdešeV:

Grippin DURA, 4 mm
KOPytO:

Standard

HmOtnOSt:

415 – 664 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

Strike Lu
Art. 02431 Pohodlná all-round lezečka pro 

celodenní lezení
Strike Lu lezečka pro široké spektrum lezců. Lehká 
asymetrie jí poskytuje sportovní charakter. Systém 
rychlého šněrování zajišťuje pevnější a přesnější fixaci 
nohy.
rovný profil boty, volnější pata a polstrovaný jazyk 
poskytují komfort pro celodenní lezení sportovních  
i vícedélkových cest.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Middle
POdešeV:

Grippin DURA, 4 mm
KOPytO:

Entratic

HmOtnOSt:

440 – 680 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

ALL-rOund

ALL-rOund
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crest Lu
Art. 02949 Velmi pohodlná bota 

pro začínající lezce
Lezečka crest je synonymem pro pohodlí. Je primárně  
určená začínajícím lezcům. nečekaně přesná na stupech 
umělých stěn i skal. rovný profil a téměř nulová 
asymetrie, pohodlná, dobře padnoucí pata.
díky tkaničkám umožňuje crest Lu ještě preciznější 
dotažení nebo naopak volnější zavázání vhodné pro 
celodenní lezení. Podešev a pogumování špičky  
s dlouhou životností ocení všichni lezci při všech 
lezeckých aktivitách.
 
SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Hard
POdešeV:

Grippin DURA, 4 mm
KOPytO:

Standard

HmOtnOSt:

415 – 664 g
VeLiKOSt:

4 – 13 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

Le
ze

čk
y

rival
Art. 03758

Lezečka pro mladé závodníky 
S rivalem vznikla zcela nová kategorie juniorských 
lezeček pro lezecky pokročilé děti. měkká sportovní 
konstrukce umožňuje dětem lézt na závodní úrovni, 
aniž by si v agresivně střižených botách ničily klenbu 
chodidel. Vyšší ogumování špičky pomáhá  
na boulderech i v převisech.
Jedná se o dokonalý kompromis mezi požadavky  
na výkonnostní lezečku a dostatečně pohodlnou botu, 
ze které malý lezec brzy vyroste. Sliprová konstrukce 
s elastickou pruženkou a pojistným suchým zipem 
dokonale obepíná nohu podobně jako u boulderingové 
lezečky Oxi S.  

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Soft
POdešeV:

Grippin Sticky, 4 mm
KOPytO:

Standard

HmOtnOSt:

165 – 178 g
VeLiKOSt:

2 – 5 (UK)

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

NEW

ALL-rOund

ALL-rOund
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Hero
Art. 02436 Pohodlné botičky  

pro malé hrdiny a hrdinky 
i malí lezci a lezkyně chtějí podávat hrdinské výkony. 
Hero je navržena tak, aby jim v tom pomohla.
Poskytuje dokonalé pohodlí a snadné obouvání 
a zouvání. Splňuje ortopedické požadavky kladené 
na dětskou obuv. 

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

Není
POdešeV:

Grippin DURA, 4 mm
KOPytO:

Baby

HmOtnOSt:

165 – 178 g
VeLiKOSt:

27 – 35 EUR

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

rental
Art. 02434 Pohodlná a odolná lezečka 

uzpůsobená pro snadný provoz 
v půjčovně
rental je pohodlná lezečka navržená s důrazem na 
vysokou životnost a vybavená doplňky pro provoz 
v půjčovně u umělé stěny. Podešev je ohnutá přes 
špičku, kterou chrání 6 mm silné pogumování. Pro 
provoz v půjčovně je vybavena dobře viditelným 
označením velikosti a patentním systémem 
usnadňujícím skladování.

SVrcHní mAteriáL: 

Microfiber
meZiStéLKA: 

2D Fit Hard
POdešeV:

Grippin DURA, 4 mm
KOPytO:

Entratic

HmOtnOSt:

440 – 675 g
VeLiKOSt:

3 – 15 (UK) 

tyP cHOdidLA: tVAr PrStů:

úZKé nOrmAL širOKé egyPtSKý řecKý čtVerc.

terén:

BOuLder SKáLy Více  
déLKy StěnA

RENTAL

ALL-rOund

ALL-rOund
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úvazky



egO

Twist Tech
Art. 00031

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Ego 3
Art. 02476

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Newton
Art. 00019 

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

WeBee Quattro
Art. 03210

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

WeBee Move
Art. 03211

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

WeBee Lady
Art. 03208

LADY

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

WeBee Kid
Art. 03209 

KIDS

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Twist Basic
Art. 02478

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Ego 3 Lady
Art. 02477

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

INDOOR

Twist Rental
Art. 02479

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

WeBee 1
Art. 03152

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Bodyguard
Art. 00028

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

WeBee 3
Art. 02951

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Ego 1
Art. 02475 

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Mojo
Art. 00029

KIDS

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

WeBee

WeBee

tWiSt

POPruHOVé úVAZKy

WeBee Chest
Art. 03545

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty
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KIDS

WeBee Chest Kid
Art. 03546

terén:

SPOrt Více 
déLKy

HOry ferrAty

Ú
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egO 1
Art. 02475 

extrémně lehký jednopřezkový 
úvazek určený pro sportovní lezení
Jednopřezkový zástupce řady závodních a sportovních 
úvazků ego. Komfort a pohodlí přináší kombinace 
zdvojeného popruhu v pase a kvalitního sendviče. 
dokonalá ventilace je zajištěna promyšleným 
systémem odvětrávání. Zvolené materiály jsou příjemné 
na dotek, což ocení každý uživatel při letním lezení.
•	Polstrovaný pas i nohavičky z prodyšného sendviče
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	 1 samosvorná přezka z nerez oceli (20 mm)
•	4 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS 59–71 46–50
S 65–78 50–54
M 71–84 54–58
L 78–91 58–63
XL 85–99 63–68

HmOtnOSt:

290 g
tyP:

EN 12277 typ C  

24
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2

3

 1  Rozdvojený popruh v pase: 

Lepší rozložení sil a větší 
komfort 
Síly působící na tělo se u této konstrukce 
rozkládají do celé plochy pasu a nohaviček 
a zvyšují komfort i při delších cestách. 

 2  Odvětrávané polstrování: 

Vysoká prodyšnost při 
zachování komfortu

 
Konstrukce využívá plochy mezi pevnostními 
lemovkami jako ventilační otvory. Pro zvýšení 
komfortu jsou překryté perforovanou 
podšívkou.

Polstrování z nenasákavé PE pěny: 

měkkost a stálost po celou 
dobu životnosti
fyzikální vlastnosti pěny zaručují ideální 
měkkost a tvarovou stálost. Polstrování 
je nenasákavé. drží si své vlastnosti 
a nedegeneruje ani vlivem užívání, ani vlivem 
teploty či vlhkosti. 

 3  Perforovaná microfiber podšívka:  

dlouhá životnost a snadná 
údržba
materiál podšívky úvazku se používá pro 
autosedačky a vyniká především komfortem, 
dlouhou životností a snadnou údržbou. 
Perforace zajišťuje ventilaci.

Samosvorné přezky: 

Bezpečné a rychlé zapínání 
a dotažení úvazku

u samosvorné přezky není potřeba kontrolovat 
správné provlečení. Stačí jen dotáhnout.

 4  Systém spojení nohaviček a pasu: 

Bezpečnější navazování
nerozebíratelné a naddimenzované spojení snižuje 
riziko při chybném navázání úvazku na lano.

Atomický střih úvazku: 

Komfort v každé situaci
Konstrukce střihu respektuje tvar těla i silovou zátěž 
při jištění, slaňování a zejména při zachycení pádu.



egO 3
Art. 02476 

Pohodlný odlehčený třípřezkový 
úvazek pro sportovní lezení
třípřezkový zástupce závodních a sportovních 
úvazků z řady ego. Pohodlí zajišťuje prodyšný kvalitní 
sendvič a rozdvojený popruh v pase. Vysoký komfort 
je umocněn promyšleným systémem odvětrávání. 
Polstrování je díky konstrukci a materiálům příjemné 
na dotek. 
•	Polstrovaný pas i nohavičky z prodyšného sendviče
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	nastavitelné nohavičky
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (2× 15 mm, 

1× 20 mm)
•	4 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

S 70–80 49–56
M 77–91 53–61
L 84–99 58–66
XL 87–104 63–70

HmOtnOSt:

335 g
tyP:

EN 12277 typ C  

egO 3 Lady
Art. 02477 

dámský třípřezkový úvazek pro 
sportovní lezení
třípřezkový zástupce závodních a sportovních úvazků 
z řady ego určený pro ženy. Konstrukce svým střihem 
zohledňuje specifika anatomie ženského těla. Komfort  
a pohodlí přináší kombinace zdvojeného popruhu  
v pase a kvalitního sendviče. dokonalá ventilace je 
zajištěna promyšleným systém odvětrávání. Zvolené 
materiály jsou příjemné na dotek. 
•	Polstrovaný pas i nohavice z prodyšného sendviče
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	nastavitelné nohavičky
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (2× 15 mm, 

1× 20 mm)
•	4 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS 57–69 45–52
S 61–71 49–56
M 68–81 53–62
L 76–89 58–66

HmOtnOSt:

335 g
tyP:

EN 12277 typ C  
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úvazky WeBee

Systém posuvného pasu: 

Vždy správná poloha  
polstru vůči navazovacímu 
oku. Více komfortu 
a bezpečí.

nosný popruh volně prochází tunelem 
v polstrování. díky tomu lze přesně 
nastavit polstrování proti navazovacímu 
oku. rovněž nosiče materiálu jsou vždy 
symetricky umístěné na pravé i levé 
straně. 

Systém posuvného pasu: 

Velikostní univerzálnost
Systém posuvného pasu poskytuje větší 
rozsah velikostí. 

Samosvorné přezky: 

Bezpečné a rychlé zapínání 
a dotažení úvazku

 
u samosvorné přezky není potřeba 
kontrolovat správné provlečení. Stačí jen 
dotáhnout. 

 i  Systém spojení nohaviček a pasu: 

Bezpečnější navazování
nerozebíratelné a naddimenzované 
spojení snižuje riziko při chybném 
navázání úvazku na lano.

Anatomický střih úvazku: 

Komfort v každé situaci
Konstrukce střihu respektuje tvar těla 
i silovou zátěž při jištění, slaňování 
a zejména při zachycení pádu.

OriginaL 
innOvaTiOn
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WeBee Performance Technology: 

Lehkost, prodyšnost,  
flexibilita a odolnost
Patentovaná konstrukce polstrování úvazků 
poskytuje tvarovou flexibilitu, rovnoměrný rozklad sil 
a velmi účinnou ventilaci při minimální hmotnosti.

Sendviče pasu jsou z děrované 3d pěny Pe eVA 
s uzavřenou buněčnou strukturou, která je odolná 
proti oděru a omyvatelná. unikátností je jednovrstvá 
materiálová skladba bez podšívkových a krycích 
vrstev.

PaTenT 
Pending
2013
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Rovnoměrná 
distribuce sil
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Pevnostní 
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WeBee 3
Art. 02951 

WeBee 1
Art. 03152 

Lehký třípřezkový sportovní úvazek
Sportovní úvazek využívající komfortu, lehkosti, 
prodyšnosti a trvanlivosti WeBee technologie. 
Anatomicky tvarované polstrování.
•	nenasákavé polstrování, které se snadno udržuje 
•	nastavitelné nohavičky
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (3× 20 mm)
•	4 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

S 68–79 48–57
M 74–85 53–62
L 80–93 58–67
XL 87–100 63–70

HmOtnOSt:

370 g
tyP:

EN 12277 typ C  

Lehký jednopřezkový sportovní 
úvazek
Sportovní úvazek využívající komfortu, lehkosti, 
prodyšnosti a trvanlivosti WeBee technologie. 
Anatomicky tvarované polstrování.
•	nenasákavé polstrování, které se snadno udržuje 
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	 1 samosvorná přezka z nerez oceli (20 mm)
•	4 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS 61–73 46–50
S 69–79 50–54
M 73–86 54–58
L 80–93 58–63

HmOtnOSt:

330 g
tyP:

EN 12277 typ C  
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WeBee Quattro
Art. 03210 

WeBee move
Art. 03211 

Pohodlný, čtyřpřezkový úvazek pro 
technické a bigwallové lezení
WeBee Quattro patří k nejpohodlnějším úvazkům 
vhodným pro vícedélkové a horské lezení. O komfort 
se stará široký, anatomicky tvarovaný pas a rozšířené 
nohavičky v kombinaci s technologií WeBee. Přes 
velkou výbavu úvazku a jeho pohodlí se díky použité 
technologii podařilo dosáhnout nízké hmotnosti.
•	nastavitelné nohavičky 

se širším polstrováním
•	Bezpečnostní spojení 

nohaviček a pasu
•	4 samosvorné přezky 

z nerez oceli (2× 20 mm, 
2× 30 mm)

•	Oko na zavěšení haul 
bagu v zadní části

•	7 nosičů materiálu
•	2 jistící oka
•	2 carrytool sloty
•	vhodný pro letní i zimní 

lezení

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS–M 65–90 52–67
M–XL 80–105 57–72

HmOtnOSt:

550 g
tyP:

EN 12277 typ C  

Lehký třípřezkový úvazek pro 
všestranné použití 
WeBee move kombinuje komfort pohyblivého 
polstrování v pase s lehkostí, prodyšností a odolností 
konceptu WeBee.
•	nenasákavé polstrování, které se snadno udržuje
•	Systém posuvného polstrování v pase
•	nastavitelné nohavičky
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (3× 20 mm)
•	4 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS–M 60–90 45–65
M–XL 75–105 55–72

HmOtnOSt:

448 g
tyP:

EN 12277 typ C  
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WeBee Lady
Art. 03208 

WeBee Kid
Art. 03209 

dámský třípřezkový sedací úvazek 
pro všestranné použití
WeBee Lady je úvazek střihu, který respektuje ženské 
tvary. Kombinuje komfort pohyblivého polstrování 
v pase s lehkostí, prodyšností a odolností konceptu 
WeBee.
•	nenasákavé polstrování, které se snadno udržuje 
•	Systém posuvného polstrování v pase
•	nastavitelné nohavičky
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (3× 20 mm)
•	4 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS–M 60–80 48–62
M–L 70–90 55–70

HmOtnOSt:

425 g
tyP:

EN 12277 typ C  

Lehký XXS sedací úvazek
Pohodlný úvazek, který se snadno přizpůsobí rozdílným 
dětským postavičkám. Kombinuje komfort pohyblivého 
polstrování v pase s lehkostí, prodyšností a odolností 
konceptu WeBee. Pro děti vhodný s prsním úvazkem!
•	nenasákavé polstrování, které se snadno udržuje
•	Systém posuvného polstrování v pase
•	nastavitelné nohavičky
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (3× 20 mm)
•	2 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

Univerzální 50–75 40–50

HmOtnOSt:

350 g
tyP:

EN 12277 typ C  
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WeBee chest Kid
Art. 03546

Pohodlný, prodyšný a univerzální 
prsní úvazek 
Pohodlný a prodyšný prsní úvazek pro děti. Lehká 
a lehce nastavitelná konstrukce prostřednictvím jedné 
samosvorné přezky. Prsní úvazek by se měl používat 
pouze v kombinaci se sedacím úvazkem.
•	 1 samosvorná přezka z nerez oceli
•	WeBee polstrování s vynikajícími ventilačními 

vlastnostmi

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: OBVOd Hrudi (cm) :

Univerzální 50–70

HmOtnOSt:

160 g
tyP:

EN 12277 typ D  

WeBee chest
Art. 03545

Pohodlný, prodyšný a univerzální 
prsní úvazek 
inovativní prsní úvazek využívající všech výhod 
materiálu WeBee, který zajišťuje lepší stabilitu 
a rovnoměrný rozklad sil v případě pádu nebo visu. 
ideální pro vícedélkové cesty a lezení v horách nebo na 
via ferratách. dvě samosvorné přezky umožňují rychlé 
nastavení a tím poskytují vysoký komfort při jakémkoliv 
množství oblečení.
Prsní úvazek by se měl používat pouze v kombinaci se 
sedacím úvazkem.
•	2 nosiče materiálu
•	2 samosvorné přezky z nerez oceli
•	WeBee polstrování s vynikajícími ventilačními 

vlastnostmi

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: OBVOd Hrudi (cm) :

Univerzální 70–105

HmOtnOSt:

290 g
tyP:

EN 12277 typ D  
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twist Basic
Art. 02478 

Lehký třípřezkový sedací úvazek  
pro všestranné použití
twist Basic je úvazek osvědčené konstrukce v základní 
výbavě.
Systém posuvného pasu mu dává možnost dokonalého 
centrování polstru i velikostní flexibilitu.
•	Systém posuvného pasu
•	nastavitelné nohavičky
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (2× 20 mm, 

1× 30 mm)
•	4 nosiče materiálu 

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS–M 60–90 45–65
M–XL 75–105 55–72

HmOtnOSt:

440 g
tyP:

EN 12277 typ C  

32

i

Systém posuvného pasu: 

Vždy správná poloha  
polstru vůči navazovacímu oku. 
Více komfortu a bezpečí

nosný popruh volně prochází tunelem 
v polstrování. díky tomu lze přesně nastavit 
polstrování proti navazovacímu oku. rovněž 
nosiče materiálu jsou vždy symetricky 
umístěné na pravé i levé straně. 

Systém posuvného pasu: 

Snadné přizpůsobení velikostí 
Systém posuvného pasu poskytuje 
větší rozsah velikostí – větší velikostní 
univerzálnost. 

Polstrování z nenasákavé PE pěny: 

měkkost a stálost po celou 
dobu životnosti
fyzikální vlastnosti pěny zaručují správnou 
měkkost a tvarovou stálost. Polstrování 
je nenasákavé. drží si své vlastnosti 
a nedegeneruje ani vlivem užívání, ani vlivem 
teploty či vlhkosti.

Samosvorné přezky: 

Bezpečné a rychlé zapínání 
a dotažení úvazku

u samosvorné přezky není potřeba 
kontrolovat správné provlečení. Stačí jen 
dotáhnout.

OriginaL 
innOvaTiOn
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 i  Systém spojení nohaviček a pasu: 

Bezpečnější navazování
nerozebíratelné a naddimenzované spojení snižuje 
riziko při chybném navázání úvazku na lano.

Atomický střih úvazku: 

Komfort v každé situaci
Konstrukce střihu respektuje tvar těla i silovou zátěž 
při jištění, odsednutí a zejména při zachycení pádu.



twist tech
Art. 00031 

Pohodlný třípřezkový úvazek pro 
všestranné použití
twist tech je dobře vybavený úvazek osvědčené 
konstrukce pro sportovní i bigwallové lezení.  
Systém posuvného pasu mu dává možnost  
dokonalého centrování polstru i velikostní flexibilitu. 
•	Systém posuvného pasu
•	širší nastavitelné nohavičky
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (2× 20 mm, 

1× 30 mm)
•	4 nosiče materiálu
•	Oko na zavěšení haul bagu v zadní části

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS–M 60–80 45–55
M–L 70–95 52–67
L–XL 80–105 57–72

HmOtnOSt:

460 g
tyP:

EN 12277 typ C  

twist rental
Art. 02479 

univerzální třípřezkový úvazek s extra 
bezpečnostními prvky 
twist rental je univerzální úvazek s prvky 
zvyšujícími bezpečnost a odolnost. Je vybaven 
výrazným barevným označením jistícího oka i prvků 
bezpečnostního spojení pasu a nohaviček. má zesílená 
materiálová poutka, která unesou lezce, pokud by se 
na ně omylem navázal.
•	Systém posuvného pasu
•	nastavitelné nohavičky
•	Bezpečnostní spojení nohaviček a pasu
•	3 samosvorné přezky z nerez oceli (2× 20 mm, 

1× 30 mm)
•	2 nosiče materiálu se zvýšenou nosností (12,5 kn)

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

XS–M 60–90 45–65
M–XL 75–105 55–72

HmOtnOSt:

508 g
tyP:

EN 12277 typ C  
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newton
Art. 00019 

univerzální úvazek vhodný pro 
vysokohorskou turistiku, na ledovec, 
ferraty, umělé stěny i pro začátečníky
newton je pohodlný univerzální úvazek jednoduché 
osvědčené konstrukce. díky své lehkosti, snadné 
sbalitelnosti a pohodlí je určen zejména pro 
vysokohorské aktivity. Začínající lezci, horští vůdci či 
instruktoři lezení ocení barevně odlišené jistící oko, 
které eliminuje riziko chybného navázání. díky systému 
posuvného pasu lze úvazek dokonale vycentrovat 
a nastavit na jakoukoliv velikost.
•	Systém posuvného polstrování v pase
•	nastavitelné nohavičky
•	3 samosvorné přezky z kvalitní nerez oceli 

(3× 30 mm)
•	2 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

Univerzální 65–115 50–70

HmOtnOSt:

370 g
tyP:

EN 12277 typ C  
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Bodyguard
Art. 00028 

mojo
Art. 00029 

celotělový popruhový úvazek pro 
začínající lezce a pro bezpečný pohyb 
na via ferratách
•	Plně nastavitelný
•	2× 44 mm AL provlékací přezka na hrudi
•	2× 44 mm AL click (ABS) u nohaviček
•	2 nosiče materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

Univerzální 65–115 50–80

HmOtnOSt

695 g
tyP

EN 12277 typ A  

celotělový popruhový úvazek pro děti
•	Plně nastavitelný
•	V nohavičkách pohodlný a rozšiřující se popruh
•	4× 30 mm ocelová, samosvorná přezka
•	 1 nosič materiálu

ZAměření úVAZKu:

SPOrt VícedéLKy HOry ferrAty

VeLiKOSt: PAS (cm) : nOHAVičKy (cm) :

Univerzální 30–55 23–50

HmOtnOSt:

345 g
tyP:

EN 12277 typ B  
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Lana a smyčky



Quickdraw DYN 8 
Art. 02463 

Dura Sling PAD 16 

Quickdraw DYN 11 Quickdraw PAD 16 Quickdraw PAD 19 

ZOOM Quickdraw PAD 

Art. 02464 

Easy Check PAD 16 

Qd SmyčKy

 

O-sling DYN 8 O-sling DYN 11 O-sling PAD 16 O-sling PAD 19 

O-SLingy

Multipoint Belay Sling 
Art. 02466 

Daisy Chain DYN 11 Daisy Chain PAD 19 

OStAtní SmyčKy

Biner Fix 10 
Art. 02950 

INDOORINDOOR

LAnA

Durance 10,5
Art. 02460

Ultimate 9,4
Art. 02454-6 

Shogun 10
Art. 02457-9 

INDOOR
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Lehké sportovní lano určené pro 
nejnáročnější sportovní lezení
Při jeho vývoji byly uplatněny zkušenosti 
výkonnostních lezců a nejmodernější 
technologie výroby dynamických lan. 
K impregnaci je použita technologie teflon® 
fibre protector, která vytváří na celém laně 
ochrannou vrstvu zvyšující odolnost opletu 
i jádra.

ultimate 9,4

Průměr LAnA: 

9,4 mm
StAticKé PrOdLOužení : 

8,9 %
HmOtnOSt:

58 g/m
dynAmicKé PrOdLOužení : 

35 %
POčet uiAA Pádů:

5–7
uZLOVAteLnOSt: 

0,8
mAX. ráZOVá SíLA:

7 kN
déLKA (m) : Art. :

60 02454
70 02455
80 02456

Všestranné lano s výbornými technickými 
parametry
Shogun 10 je lano určené k používání na 
skalách i při tréninku na umělé stěně. Velmi 
dobře se s ním manipuluje. Jeho technické 
parametry jsou výborným předpokladem 
k použití také pro vícedélkové cesty 
a bigwallové lezení.

Shogun 10

Průměr LAnA: 

10 mm
StAticKé PrOdLOužení : 

7,1 %
HmOtnOSt:

65 g/m
dynAmicKé PrOdLOužení : 

33 %
POčet uiAA Pádů:

9
uZLOVAteLnOSt: 

0,8
mAX. ráZOVá SíLA:

7,2 kN
déLKA (m) : Art. :

50 02457
60 02458
70 02459

Nejodolnější lano z kolekce
Výborná odolnost, dlouhá životnost a norma 
na velký počet pádů jsou vlastnosti, díky 
kterým je toto lano vhodné pro použití 
na umělých stěnách, v lanových centrech 
a horoškolách. tyto vlastnosti a technické 
parametry však neomezují jeho využití pro 
skalní lezení.

durance 10,5

Průměr LAnA: 

10,5 mm
StAticKé PrOdLOužení : 

7,1 %
HmOtnOSt:

68,5 g/m
dynAmicKé PrOdLOužení : 

32 %
POčet uiAA Pádů:

9
uZLOVAteLnOSt: 

0,7
mAX. ráZOVá SíLA:

8,7 kN
déLKA (m) : Art. :

1 02460

INDOOR
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Zoom Quickdraw PAd

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

12 13 02464

PrO eXPreSKu šíře (mm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

16-19 15 02950
11 13 02950

Quickdraw dyn 11

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

10 7 00035
15 9 01597
20 12 01598

•	Popruh dyneema
•	šíře: 11 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

Quickdraw PAd 19

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

10 15 01595
15 18 01596
20 21 00034

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 19 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

Quickdraw dyn 8

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

15 6 02463

•	Popruh dyneema
•	šíře: 8 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 26/16 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

Quickdraw PAd 16

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

10 13 01593
15 16 01594
20 18 00033

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 16 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

Biner fix – Pack 10

Balíček gumových 
vložek pro fixaci spodní 
karabiny ve správné 
poloze 
•	Hmotnost: 15 g
•	Balení po 10 ks
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dura Sling PAd 16

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

15 25 02666
30 35 02600

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 16 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

easy check PAd 16

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

15 15 03017
30 27 03018

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 16 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

O-sling dyn 8

O-sling PAd 16

O-sling dyn 11

O-sling PAd 19

déLKA (cm) : BArVA: HmOtnOSt (g) : Art. :

30 různá 12 01630
60 orange 23 01632
80 grey 30 01629
120 ice mint 45 01628

déLKA (cm) : BArVA: HmOtnOSt (g) : Art. :

30 různá 14 01613
60 orange 26 01614
80 lemon 36 01612
120 ice mint 52 00039

déLKA (cm) : BArVA: HmOtnOSt (g) : Art. :

30 různá 28 01606
60 orange 50 01607
80 red 68 01609
120 lemon 98 01608

déLKA (cm) : BArVA: HmOtnOSt (g) : Art. :

30 různá 25 01601
60 orange 46 00037
80 red 66 01602
100 ice mint 77 01605
120 lemon 87 01604
240 různá 168 01603

•	Popruh dyneema
•	šíře: 8 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 16 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

•	Popruh dyneema
•	šíře: 11 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 19 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	různé barvy
•	Balení po 5 ks (5-pack)

en 566 ce 
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daisy chain dyn 11 daisy chain PAd 19

déLKA (cm) : BArVA: HmOtnOSt (g) : Art. :

115 orange 58 00043
135 ice mint 68 01624

déLKA (cm) : BArVA: HmOtnOSt (g) : Art. :

115 red 103 01622
135 lemon 108 01623

•	Popruh dyneema
•	šíře: 11 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	Pevnost ok: 3,5 kn
•	různé barvy

en 566 ce 

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 19 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	Pevnost ok: 3,5 kn
•	různé barvy

en 566 ce 

multipoint Belay Sling
Art. 02466

•	Popruh Polyamid
•	šíře: 19 mm
•	Pevnost: 22 kn
•	Hmotnost: 170 g
•	různé barvy

en 566 ce 

Jistící smyčka pro rychlé vybudování stanoviště při lezení 
vícedélkových cest
díky své flexibilitě rovnoměrně rozkládá zatížení do tří kotevních bodů. 
V případě potřeby je možné jednotlivá ramena zafixovat např. lodním 
uzlem. muLtiPOint BeLAy SLing lze použít i jako extra dlouhý O-sling.
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technické
pomůcky



Spárové rukavice
tenká guma zajišťuje dokonalou ochranu rukou 
a zároveň poskytuje maximální tření a citlivost během 
lezení. 
•	materiál: umělá strečová kůže + vysoce přilnavá guma 

pro maximální tření
•	rychloupínací systém na suchý zip je ukryt pod 

gumovou krytkou která zabraňuje jeho rozepínání při 
těžkém spárovém lezení

•	Vylepšený anatomický tvar gumového krytí poskytuje 
vyšší komfort a lepší ochranu ruky při kontaktu se 
skálou 

VeLiKOSti : 

XS, S, M, L, XL
HmOtnOSt: 

57 g

Ladder d Step
Art. 02004

Ladder H Step
Art. 02465

Odlehčený žebříček pro 
technické lezení 
Vhodný pro akce, kde člověk 
zvažuje každý gram navíc.
•	7 stupňů vyztužených plastovou 

výplní
•	Přitahovací oko
•	délka: 155 cm
•	Hmotnost: 180 g

Robustní žebřík s vymezující 
příčkou pro těžké technické 
lezení 
•	Vyrobený z odolných materiálů
•	6 stupňů vyztužených plastovou 

výplní
•	Přitahovací oko
•	délka: 181 cm
•	Hmotnost: 275 g

XS

43

gear Loop
Art. 00065

Nosiče materiálu
•	na pravé i levé rameno
•	Anatomický tvar
•	Pohodlné polstrování
•	 1 malý nosič na vybavení
•	Hmotnost 135 g

crack gloves
Art. 03548

Qc reach Sling
Art. 02213

Qc Step Sling
Art. 02467

Smyčka pro technické 
lezení s nastavitelnou 
délkou 
regulovat délku popruhu 
lze bez větší námahy i pod 
zatížením. není určenA 
K Jištění nA štAndu.
•	Pevnost: 4 kn
•	Hmotnost: 100 g

Smyčka se stupačkou 
pro technické lezení 
s nastavitelnou délkou
regulovat délku popruhu 
lze bez větší námahy 
i pod zatížením. Stupačka 
je vybavena popruhem 
pro zafixování nohy. 
není určenA K Jištění 
nA štAndu.
•	Pevnost: 4 kn
•	Hmotnost: 120 g

S M L XL

18,5cm

7,3“

20,5cm

8“

23,5cm

9.3“

XS

16,5cm

6,5“

S M L XL

18,5cm

7,3“

20,5cm

8“

23,5cm

9.3“

16,5cm

6,5“

tABuLKA VeLiKOStí :
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Lezecký hardware



ferrAty

Via Ferrata Torq
Art. 2956  

Via Ferrata Taja
Art. 02245

Condor HMS Screw
Art. 03278 

Eagle HMS Screw
Art. 02452

Eagle HMS Twist
Art. 02451

Eagle HMS Triple
Art. 02770

KArABiny S POJiStKOu

Osprey Screw
Art. 02450  

Osprey Triple
Art. 02633  

Falcon Screw
Art. 02448 

Osprey Twist
Art. 02632  

Falcon Straight
Art. 02446 

Falcon Bent
Art. 02447 

Hawk Wire
Art. 02449 

Hawk Straight
Art. 02760 

Kestrel
Art. 02993-4 

KArABiny

Falcon QD PAD 16

Art. 02442 

Hawk QD Wire 
DYN 11
Art. 02444 

Hawk QD Combi 
DYN 11
Art. 02996 

Falcon QD Zoom 
PAD
Art. 02441 

Hawk QD Wire 
PAD 16
Art. 02647 

Qd Sety 

Kestrel QD DYN 8
Art. 03547   

Easy Check Set
Art. 02952-3

Dura Sling Set
Art. 02954-5

Hawk QD Combi 
PAD 16
Art. 02761 

Hurry
Art. 03277 

Ferry
Art. 02692 

JiStítKA

Belay Set Eagle 
Ferry
Art. 03013 

Belay Set Condor 
Hurry
Art. 03276 

Belay Set Eagle 
Hurry
Art. 03297 

BeLAy Sety

 

 

NEW

INDOORINDOOR

Condor HMS Twist
Art. 03549 

Condor HMS Triple 
Art. 03550  

NEW
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cOndOr
Představitel jistících karabin typu HmS 
reagujících na nový trend v oblasti 
bezpečnosti. Karabina je vybavena vnitřní 
západkou, která brání uvolnění z kotvícího 
oka a protočení karabiny. Pomáhá tak lépe se 
soustředit na bezpečnost při jištění. 
ergonomické tělo nové generace je vykované 
pro pohodlné a jisté uchopení.
„rope friendly“ tvarování profilu vrchní 
části karabiny je vyladěno pro spolehlivou 
práci s lanem tak, aby nedocházelo k jeho 
nadměrnému opotřebení.

eAgLe
řada lehkých HmS karabin pro jištění 
polovičním lodním uzlem nebo s jistící 
pomůckou. 
Karabina padne skvěle do dlaně, 
umožňuje snadné ovládání zámku.
tvar těla vznikl optimálním vyvážením 
hmotnosti, pevnosti a velikosti. 
Profil vrchní části umožňuje 
spolehlivou a šetrnou práci s lanem.

OSPrey
řada karabin klasického oválného tvaru. 
Karabina je vhodná pro technické lezení 
ve velkých stěnách, nenahraditelná při 
zavěšování kladek.
užitnou hodnotu této karabiny zvyšuje 
pro Ocún typické „rope friendly“ tvarování 
horního profilu určeného pro práci 
s lanem. díky tomu je možné Osprey 
nouzově použít pro HmS jištění. Pokud by 
měl lezec vlastnit jen jednu karabinu, je 
to Osprey.
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Karabiny Ocún: Pro všechny lezecké aktivity



fALcOn
řada karabin klasického rozměru pro 
zajištění cesty. Oblíbená hlavně pro 
tradiční jištění, zejména na pískovci. 
Vhodná pro lezce, kteří před nízkou 
hmotností dávají přednost vysoké 
pevnosti a maximální spolehlivosti. 
Proto má tato řada verzi se 
šroubovací pojistkou. 
tělo karabiny je opatřeno vroubky 
pro větší jistotu při manipulaci.

HAWK
řada karabin s oblíbeným 
asymetrickým tělem malých rozměrů 
pro jištění cest. Kompromis mezi 
hmotností a pevností.
rozměr předurčuje karabinu pro 
sportovní a výkonnostní lezení.  
řada disponuje oběma verzemi 
zámku (Straight i Wire) pro 
kombinované expresky.

KeStreL
řada minikarabin, které si co 
do pevnosti nezadají s velkými, 
je vhodná pro zakládací jištění 
i pro ultralehké expreskové sety 
sportovních a výkonnostních lezců.
Optimalizovaný profil vypočítaný 
vývojáři Ocún při své muší 
váze neztrácí na pevnostních 
parametrech. 
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condor HmS
Moderní, ergonomicky tvarovaná, velká HMS karabina
s vnitřní západkou pro bezpečné jištění a slaňování
K-lock zámek

eagle HmS
K-lock zámek s pojistkou

Osprey
K-lock zámek s pojistkou

PeVnOSt: 

 25 kN

7 kN

6 kN

SVětLOSt:

22 mm

tyP:

EN 12275, EN 362

 

falcon Screw
K-lock zámek se šroubovací pojistkou 

PeVnOSt: 

 25 kN

9 kN

9 kN

SVětLOSt:

17 mm

tyP:

EN 12275, EN 362

 

PeVnOSt: 

 23 kN

10 kN

8 kN

SVětLOSt:

23 mm

tyP:

EN 12275, EN 362

 

Screw twist triple
Art. 02452
HmOtnOSt: 

70 g

 

Art. 02451
HmOtnOSt: 

75 g

 

Art. 02770
HmOtnOSt: 

73 g

Screw twist triple
Art. 03278
HmOtnOSt: 

85 g

 

Art. 03549
HmOtnOSt: 

90 g

 

Art. 03550
HmOtnOSt: 

88 g

Screw twist triple
Art. 02450
HmOtnOSt: 

70 g

 

Art. 02632
HmOtnOSt: 

75 g

 

Art. 02633
HmOtnOSt: 

73 gPeVnOSt: 

 25 kN

9 kN

6 kN

SVětLOSt:

22 mm

tyP:

EN 12275, EN 362

 

Screw 
Art. 02448
HmOtnOSt: 

53 g
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falcon Straight
Rovný K-lock zámek
Pro širší použití při jištění cest

Art. 02446

PeVnOSt: 

 25 kN

9 kN

9 kN

SVětLOSt:

20 mm

HmOtnOSt: 

45 g
tyP:

EN 12275

 

falcon Bent
Prohnutý K-lock zámek
Snadné cvakání lana, ideální jako spodní karabina do expreskových setů. 
Barva: modrá, zelená

Art. 02447

PeVnOSt: 

 25 kN

9 kN

9 kN

SVětLOSt:

24 mm

HmOtnOSt: 

47 g
tyP:

EN 12275

 

Hawk Straight
Rovný K-lock zámek

Art. 02760

PeVnOSt: 

 24 kN

8 kN

8 kN

SVětLOSt:

19 mm

HmOtnOSt: 

39 g
tyP:

EN 12275

 

Hawk Wire
Lehký drátový zámek zamezuje samovolnému pootevření a nezamrzá
Barva: modrá, šedá, zelená

Art. 02449

PeVnOSt: 

 24 kN

8 kN

8 kN

SVětLOSt:

25 mm

HmOtnOSt: 

32 g
tyP:

EN 12275

 

Hawk Wire – Pack 5 + 1
Art. 02694

PeVnOSt: 

 23 kN

8 kN

7 kN

SVětLOSt:

20 mm

HmOtnOSt: 

25 g
tyP:

EN 12275

 

Kestrel
Lehký drátový zámek zamezuje samovolnému pootevření a nezamrzá
Prodejné pouze v balení Pack 5 + 1 nebo Pack 60

Kestrel – Pack 5 + 1
Art. 02993

Kestrel – Pack 60
Art. 02994

•	60 ks v dóze
•	rovnoměrné zastoupení šesti 

barev
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Hurry
Jisticí a slaňovací pomůcka ultralehké konstrukce

Art. 03013

ferry
Univerzální jisticí a slaňovací pomůcka
 

Art. 02692

HmOtnOSt: 

84 g
dOPOručený Průměr 
LAnA:

9–11 mm
7,8–9,5 mm (dvojitá)

•	Jištění na jednoducho i dvojito
•	dva režimy tření
•	možnost spouštění
•	Slaňování
•	Samosvorné dobírání druholezce na štandu
•	možnost spouštění druholezce ze štandu
•	Barva: červená, zelená, modrá

HmOtnOSt: 

128 g
dOPOručený Průměr 
LAnA:

9–11 mm
7,8–9,5 mm (dvojitá)

•	Spojení nejbezpečnějšího 
modelu šroubovací karabiny 
s nejlehčí a nejjednodušší 
jisticí a slaňovací pomůckou

•	 ideální pomocník i pro 
začínající lezce a jističe

•	Barva: červená

HmOtnOSt: 

43 g
dOPOručený Průměr 
LAnA:

9–11 mm
7,8–9,5 mm (dvojitá)

•	Jištění na jednoducho i dvojito
•	dva režimy tření
•	možnost spouštění
•	Slaňování
•	Barva: červená, zelená, modrá

HmOtnOSt: 

154 g
dOPOručený Průměr LAnA:

9–11 mm
7,8–9,5 mm (dvojitá)

•	Spojení nejuniverzálnějších modelů pro 
jištění a slaňování 

•	 ideální do skal i na lezení v horách
•	Barva: červená, zelená, modrá

Belay Set condor Hurry Belay Set eagle ferry

Art. 03277

Art. 03297

HmOtnOSt: 

113 g
dOPOručený Průměr LAnA:

9–11 mm
7,8–9,5 mm (dvojitá)

•	Spojení univerzální HmS karabiny 
a nejlehčí jisticí a slaňovací pomůcky

•	Barva: červená, zelená, modrá

Belay Set eagle Hurry

Art. 03276
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PeVnOSt: 

22 kN

 25 kN

9 kN

9 kN

SVětLOSt (StrAigHt) :

20 mm

PeVnOSt: 

22 kN

 25 kN

9 kN

9 kN

SVětLOSt (StrAigHt) :

20 mm

SVětLOSt (Bent) :

24 mm

SVětLOSt (Bent) :

24 mm

HmOtnOSt: 

107 g
tyP:

EN 566, EN 12275

 

HmOtnOSt: 

107 g
tyP:

EN 566, EN 12275

 

falcon Qd Zoom PAd
Set vhodný pro lezení stylem RP a časté nacvičování cest

Art. 02441

•	Horní karabina falcon Straight (s rovným 
K-lock zámkem pro snadné cvakání 
jištění)

•	expresní smyčka Zoom Qd PAd šířky 
26/16 mm má ergonomický tvar a velmi 
vysokou životnost; délka: 12 cm

•	Spodní karabina falcon Bent 
(s prohnutým K-lock zámkem pro snadné 
cvakání lana)

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

Falcon QD PAD 16 – Pack 5 + 1
Art. 02649

falcon Qd PAd 16
Set vhodný pro sportovní cesty

Art. 02442

•	Horní karabina falcon Straight (s rovným 
K-lock zámkem pro snadné cvakání 
jištění)

•	expresní smyčka Quickdraw PAd 16 mm, 
pevný nylonový popruh s vysokou 
životností; délka: 10 cm

•	Spodní karabina falcon Bent 
(s prohnutým K-lock zámkem pro snadné 
cvakání lana)

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

Falcon QD Zoom PAD – Pack 5 + 1
Art. 03768

NEW
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Hawk QD Combi PAD 16 – Pack 5 + 1
Art. 02762

Hawk Qd combi PAd 16
Set pro dlouhé cesty a horské lezení

Art. 02761

•	Horní karabina HAWK Straight (s rovným 
K-lock zámkem, který usnadňuje cvakání 
jištění)

•	expresní smyčka Quickdraw PAd 16 mm, 
pevný nylonový popruh s vysokou 
životností; délka: 10 cm

•	Spodní karabina HAWK Wire (s drátovým 
zámkem, který zamezuje samovolnému 
pootevření)

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

Hawk QD Combi DYN 11 – Pack 5 + 1
Art. 02997

Hawk Qd combi dyn 11
Set vhodný do dlouhých cest a do hor

Art. 02996

•	Horní karabina HAWK Straight (s rovným 
K-lock zámkem, který usnadňuje cvakání 
jištění)

•	expresní smyčka Quickdraw dyn 11 mm, 
lehký a pevný dyneema popruh; 
délka: 10 cm

•	Spodní karabina HAWK Wire (s drátovým 
zámkem, který zamezuje samovolnému 
pootevření)

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

PeVnOSt: 

22 kN

 24 kN

8 kN

8 kN

SVětLOSt (StrAigHt) :

19 mm

PeVnOSt: 

22 kN

 24 kN

8 kN

8 kN

SVětLOSt (StrAigHt) :

19 mm

SVětLOSt (Wire) :

25 mm

SVětLOSt (Wire) :

25 mm

HmOtnOSt: 

87 g
tyP:

EN 566, EN 12275

 

HmOtnOSt: 

82 g
tyP:

EN 566, EN 12275

 

PeVnOSt: 

22 kN

 24 kN

8 kN

8 kN

SVětLOSt:

25 mm

PeVnOSt: 

22 kN

 24 kN

8 kN

8 kN

SVětLOSt:

25 mm

HmOtnOSt: 

80 g
tyP:

EN 566, EN 12275

 

HmOtnOSt: 

76 g
tyP:

EN 566, EN 12275

 

Hawk QD Wire PAD 16 – Pack 5 + 1
Art. 02648

Hawk Qd Wire PAd 16
Set pro sportovní cesty i horské lezení; dobrý poměr cena/výkon

Art. 02647

•	Karabiny HAWK Wire (s drátovým zámkem, 
který zamezuje samovolnému pootevření 
a nezamrzá)

•	expresní smyčka Quickdraw PAd 16 mm, 
pevný nylonový popruh s vysokou 
životností; délka: 10 cm

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

Hawk Qd Wire dyn 11
Set vhodný do dlouhých cest a horských podmínek

Art. 02444

•	Karabiny HAWK Wire (s drátovým zámkem, 
který zamezuje samovolnému pootevření 
a nezamrzá)

•	expresní smyčka Quickdraw dyn 11 mm, 
lehký a pevný dyneema popruh; 
délka: 10 cm

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

Hawk QD Wire DYN 11 – Pack 5 + 1
Art. 03769

NEW
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Kestrel Qd dyn 8
Ultralehký expreskový set

Art. 03590

easy check Set
Expreskový set pro lezecká centra

dura Sling Set
Expreskový set pro lezecká centra

•	Smyčka z polyamidového popruhu šíře 
16 mm s ocelovou drátovou karabinou 
a mailonkou

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

•	Jádro popruhu je tvořeno oranžovými 
vlákny, která se objeví při prodření 
ochranného obalu. V tom okamžiku má 
smyčka ještě stále 2/3 své původní 
pevnosti. díky tomuto opatření je snadno 
rozpoznatelné, kdy je čas k vyřazení 
smyčky z užívání.

•	extra odolná smyčka dura Sling  
z polyamidového popruhu šíře 16 mm 
s ocelovou drátovou karabinou a mailonkou

•	gumová vložka Biner fix drží spodní 
karabinu ve správné poloze

•	Pevnostní šití je ochráněno plastovou fólií
•	nejvíce namáhané konce expresky jsou 

ochráněny dutým popruhem

•	Karabiny Kestrel (s drátovým zámkem)
•	expresní smyčka Quickdraw dyn 8 mm 

lehký a pevný dyneema popruh; 
délka: 15 cm

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

15 217 02952
30 227 02953

déLKA (cm) : HmOtnOSt (g) : Art. :

15 226 02954
30 237 02955

PeVnOSt: 

22 kN

 23 kN

8 kN

7 kN

SVětLOSt:

20 mm

PeVnOSt: 

22 kN

 40 kN

12 kN

16 kN

PeVnOSt: 

22 kN

 40 kN

12 kN

16 kN

HmOtnOSt: 

58 g
tyP:

EN 566, EN 12275

 

SVětLOSt:

29 mm

tyP:

EN 566, EN 12275

 

SVětLOSt:

29 mm

tyP:

EN 566, EN 12275

 

INDOOR

INDOOR

Kestrel QD DYN 8 – Pack 5 + 1
Art. 03547
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Via ferrata torq
Art. 02956

Via ferrata taja
Art. 02245

Tlumič pádu na zajištěných cestách
doporučené použití: zajištěné cesty a lanové parky. 
maximální rázová síla při dynamické zkoušce (en 958) 
je pod 6 kn během celého průběhu testování.
•	Systém tlumení pádové energie pomocí páracího 

tlumiče pádu
•	tlumič pádu krytý polyesterovým obalem
•	centrální oko pro odsednutí nebo k fixnímu jištění
•	elastické popruhy s prodloužením od 50 do 90 cm
•	nová harmoniková konstrukce pružných ramen 

se zaručenou pevností min. 15 kn i po cyklickém 
namáhání. testováno dle aktualizované normy, tj. 
po 50 000 cyklech.

•	dlaňové karabiny K-lock, typ „K“ dle ce en 12275

HmOtnOSt: 

525 g
tyP:

EN 958  

Tlumič pádu na zajištěných cestách
doporučené použití: zajištěné cesty a lanové parky. 
maximální rázová síla při dynamické zkoušce (en 958) 
je pod 6 kn během celého průběhu testování.
•	Systém tlumení pádové energie pomocí páracího 

tlumiče pádu
•	tlumič pádu krytý polyesterovým obalem
•	centrální oko pro odsednutí nebo k fixnímu jištění
•	elastické popruhy s prodloužením od 50 do 90 cm
•	Osvědčená trombónová konstrukce pružných ramen 

s maximální odolností proti cyklickému namáhání
•	dlaňové karabiny K-lock, typ „K“ dle ce en 12275

HmOtnOSt: 

545 g
tyP:

EN 958  
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Bouldermatky



Paddy Dreamtime
Art. 02469

HmOtnOSt: 

7,6 kg
rOZměr „OPen“ :

200×100 cm
rOZměr „PAcKed“ :

104×72×40 cm
tLOušťKA:

9 cm
tLumicí efeKt:

Paddy Moonwalk
Art. 02470

HmOtnOSt: 

6,3 kg
rOZměr „OPen“ :

100×132 cm
200×66 cm
rOZměr „PAcKed“ :

100×66×22 cm
tLOušťKA:

11 cm
tLumicí efeKt:

Paddy Incubator
Art. 02471 

HmOtnOSt: 

8,8 kg
rOZměr „OPen“ :

210×100 cm
rOZměr „PAcKed“ :

100×55×45 cm
tLOušťKA:

10 cm
tLumicí efeKt:

Paddy Dominator
Art. 02472

HmOtnOSt: 

8,8 kg
rOZměr „OPen“ :

100×132 cm
200×66 cm
rOZměr „PAcKed“ :

100×66×29 cm
tLOušťKA:

14,5 cm
tLumicí efeKt:

      

      

            

      

Paddy Sundance
Art. 02473

HmOtnOSt: 

4,4 kg
rOZměr „OPen“ :

100×120 cm
200×60 cm
rOZměr „PAcKed“ :

100×66×18 cm
tLOušťKA:

9 cm
tLumicí efeKt:

Paddy Sitcase
Art. 03551 

HmOtnOSt: 

1,6 kg
rOZměr „OPen“ :

100×96×3 cm
203×48×3 cm
rOZměr „PAcKed“ :

100×48×6 cm
tLOušťKA:

6 cm
tLumicí efeKt:
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Paddy incubator
Art. 02471

nejskladnější obří bouldermatka 
na trhu
rozměrná bouldermatka o ploše přes 2 m2 pro 
náročné, s optimalizovaným objemem pro transport.
•	duralové hákové přezky 
•	fixační chlopně pro snadné zabalení 
•	Aretace bouldermatky v otevřeném stavu 
•	Prodyšné popruhy WeBee pro nošení na zádech 
•	2 pogumovaná madla
•	Kobereček 50×30 cm

HmOtnOSt:

8,4 kg
tLOušťKA:

10 cm
rOZměr:

210×100 cm
rOZměr „PAcKed“ :

102×55×50 cm
tLumicí efeKt:

mAteriáLy A SLOžení :

1

2

 3 

4

5

6

KOnStruKce A BALení :

Trojdílná, 2 díly sklopné a 1 ohýbaný

VýPLň:

 1  PE pěna 20 mm 
 2  PUR pěna 60 mm
 3  PE pěna 20 mm 

OBAL:

 4  Nylon 
 5  Cordura® Ballistic 
 6  Cordura® 650d s Teflon fabric úpravou

ZPůSOB nOšení :
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Paddy dreamtime
Art. 02469

extrémní jednodílný crashpad
rozměrná bouldermatka o ploše 2 m2, jednoduchá, 
nedělená pro snadnou manipulaci pod skálou. 
rolovací systém a 2 chlopně umožňují zabalení 
dalšího vybavení.
•	duralové hákové přezky 
•	fixační chlopně pro snadné zabalení 
•	Prodyšné popruhy WeBee pro nošení na zádech 
•	2 pogumovaná madla
•	Kobereček 50×30 cm

HmOtnOSt:

7,6 kg
tLOušťKA: 

9 cm
rOZměr:

200×100 cm
rOZměr „PAcKed“ :

104×72×40 cm
tLumicí efeKt:

mAteriáLy A SLOžení :

1

2

 3 

4

5

6

KOnStruKce A BALení :

Jednodílná rolovací

VýPLň:

 1   PE pěna 20 mm 
 2  PUR pěna 50 mm
 3  PE pěna 20 mm 

OBAL:

 4  Nylon 
 5  Cordura® Ballistic 
 6  Cordura® 650d s Teflon fabric úpravou

ZPůSOB nOšení :
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Paddy dominator
Art. 02472

unikátní ftS systém tlumení,  
řešení pro highballing
Bouldermatka pro náročné boulderisty vhodná 
ke zdolávaní vysokých highballů. Je naplněna 
patentovaným řešením Ocún ftS Absorption Block®, 
které umožnilo snížení váhy bouldermatky o 20 % 
a současně vylepšilo tlumicí vlastnosti.  
•	duralové hákové přezky
•	2 aretační velcro pásky zamezující rozevření  
•	Prodyšné popruhy WeBee pro nošení na zádech 
•	2 pogumovaná madla 
•	Postranní víceúčelová poutka
•	možnost využít jako sedačku
•	Kobereček 50×30 cm

HmOtnOSt:

6,4 kg
tLOušťKA: 

14,5 cm
rOZměr:

100×132 cm
200×66 cm

rOZměr „PAcKed“ :

100×66×29 cm

tLumicí efeKt:

PaTenT 
Pending
2011

mAteriáLy A SLOžení :

1

2

 3 

4

5

6

KOnStruKce A BALení :

Dvojdílná, rozložitelná dvěma způsoby  
– Two in One SIZE®

OriginaL 
innOvaTiOn

2000

VýPLň:

 1   PE pěna 20 mm 
 2  FTS Absorption Block 110 mm

Patentované řešení tlumicího bloku, které 
přináší účinné tlumení i na okraji podložky 
a které umožňuje individuální nastavení 
tlumicího efektu. 

OBAL:

 3  Nylon 
 4  Cordura® Ballistic 
 5  Cordura® 650d s Teflon úpravou
 6  Plastel® na spodní straně

ZPůSOB nOšení :
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Paddy moonwalk
Art. 02470

Výborný poměr cena/výkon, 
možnost paralelního zapojení více 
crashpaddů
Výkonnostní bouldermatka s řadou důmyslných 
konstrukčních detailů vhodná pro všechny druhy 
boulderingu včetně highballů.
•	duralové hákové přezky 
•	2 aretační velkro pásky zamezující rozevření  
•	Prodyšné popruhy WeBee pro nošení na zádech 
•	2 pogumovaná madla
•	Postranní víceúčelová poutka
•	možnost využít jako sedačku
•	Kobereček 50×30 cm

HmOtnOSt:

6,3 kg
tLOušťKA: 

11 cm
rOZměr:

100×132 cm
200×66 cm

rOZměr „PAcKed“ :

100×66×22 cm

tLumicí efeKt:

mAteriáLy A SLOžení :

1

2

 3 

4

5

7

6

KOnStruKce A BALení :

Dvojdílná, rozložitelná dvěma způsoby  
– Two in One SIZE®

OriginaL 
innOvaTiOn

2000

VýPLň:

 1  PE pěna 20 mm 
 2  PUR pěna 50 mm
 3  PE pěna 40 mm 

OBAL:

 4  Nylon 
 5  Cordura® Ballistic 
 6  Cordura® 650d s Teflon úpravou
 7  Plastel® na spodní straně

ZPůSOB nOšení :

         

61

Bo
ul

de
rm

at
ky



Paddy Sundance
Art. 02473

Kvalitní, plnohodnotný crashpad 
za skvělou cenu
univerzální bouldermatka v provedení ověřených 
konstrukcí Ocún vhodná pro nenáročný bouldering.
•	duralové hákové přezky 
•	Prodyšné popruhy WeBee pro nošení na zádech 
•	2 pogumovaná madla
•	možnost využít jako sedačku

HmOtnOSt:

4,4 kg
tLOušťKA: 

9 cm
rOZměr:

100×120 cm
200×60 cm

rOZměr „PAcKed“ :

100×66×18 cm

tLumicí efeKt:

mAteriáLy A SLOžení :

1

2

 3 

4

5

VýPLň:

 1   PE pěna 40 mm 
 2  PUR pěna 50 mm

OBAL:

 3  Nylon
 4  Polyamid s ochrannou úpravou 
 5  Plastel® na spodní straně

ZPůSOB nOšení :

         

KOnStruKce A BALení :

Dvojdílná, rozložitelná dvěma způsoby  
– Two in One SIZE®

OriginaL 
innOvaTiOn

2000
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Paddy Sitcase
Art. 03551

Kvalitní sitstartovka 3 v 1
Kompaktní víceúčelová bouldermatka určená 
primárně pro sitstarty nebo jako doplněk k velkým 
bouldermatkám. tři velikosti v jednom a dva 
způsoby rozložení. rozložená na šířku nebo i na 
délku může být použita jako hrací plocha pro děti 
nebo karimatka, uzavřená umožňuje přenos dalšího 
vybavení mezi bouldery. Kvalitní materiály včetně 
yKK zipů zaručují dlouhou životnost.
•	Sitstartovka 3 in 1 size
•	transportní vak na věci
•	ramenní popruh
•	dvě pogumovaná madla
•	Kvalitní textilní materiály (cordura®, Plastel®, 

PeS tkanina)
•	Kvalitní zipy yKK
•	možnost vložit do: incubator, dominator, moonwalk, 

Sundance

HmOtnOSt:

1,6 kg
tLOušťKA: 

6 cm
rOZměr:

100×96×3 cm
203×48×3 cm

rOZměr „PAcKed“ :

100×48×6 cm

tLumicí efeKt: nOSnOSt: 

5 kg

mAteriáLy A SLOžení :

4

1

2

 3 

VýPLň:

 1   PE pěna 20 mm 

OBAL:

 2  Polyamid s ochrannou úpravou
 3  Nylon 
 4  Plastel® na spodní straně

ZPůSOB nOšení :

         

KOnStruKce A BALení :

Dvojdílná, rozložitelná dvěma způsoby  
– 3 in 1 SIZE
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magnézium 
a chyty



NEW

mAgnéZium A tAPe

PytLíKy nA mAgnéZium

finger BOArd

Chalk Crushed 250
Art. 00162

Chalk Bag Belt
Art. 00066

Holds Set 4 Edges
Art. 00167 

Chalk Liquid 100 |  200
Art. 00161 |  03279

Lucky + Belt
Art. 02999 

Chalk Cube 56
Art. 00159

Push + Belt
Art. 02998 

Holds Set 1 Pinches
Art. 00164 

Holds Set 5 Jugs
Art. 02695 

Chalk Crushed 125
Art. 00160

Tape Box
Art. 03552-3 

Boulder Bag
Art. 02462 

Holds Set 2 Slopers
Art. 00165

Footholds Set 1 Bolt-on
Art. 02696

Boulder Bag Rental
Art. 02961 

Holds Set 3 Modulars
Art. 00166

Finger Board
Art. 02453

 

 

 

INDOOR

Chalk Box Balls
Art. 03522

INDOOR

LeZecKé cHyty

Chalk RATTLE 2000
Art. 03770
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tape Box

chalk crushed 125
Art. 00160

chalk Liquid
Art. 00161 (100 ml) | 03279 (200 ml)

chalk cube 56
Art. 00159

chalk crushed 250
Art. 00162

chalk Box Balls
Art. 03522

HmOtnOSt:

250 g

HmOtnOSt:

125 g
HmOtnOSt:

56 g

•	špičková sportovní páska pro ochranu kůže 
a prstů

•	Výborná lepivost
•	materiál: 100% bavlna
•	dvě šířky 25 a 50 mm
•	Balení: 25 mm po 8 ks   

           50 mm po 4 ks

rOZměr: HmOtnOSt: Art. :

25 mm x 10 m 56 g 03552
50 mm x 10 m 112 g 03553

INDOOR

magnéziová kostka nové generace. Skvěle 
absorbuje pot z rukou a zvyšuje tak kvalitu 
lezeckého výkonu.

Sypané magnézium nové generace speciálně 
navržené pro lezení. Používáno lezci na 
světových pohárech. Praktická plastová dóza 
se šroubovacím uzávěrem a druhým vnitřním 
víčkem minimalizuje riziko vysypání.

Sypané magnézium nové generace speciálně 
navržené pro lezení. Skvěle absorbuje vlhkost 
a zajišťuje tak vysoké tření po celou dobu 
vašeho lezeckého výkonu.
- uzavíratelný sáček

tekuté magnézium nové generace 
výborné pro indoor i outdoor lezení. 
Vydrží až dvakrát déle než běžné 
sypané magnézium a nepráší. 
minimalizuje obarvení skály.

OBSAH:

100 ml | 200 ml

Praktický box na sypané magnéziové 
koule 
revoluční magnéziová koule 
s technologií One-touch. díky 
kombinaci jemné struktury tkaniny 
a speciální konzistenci magnézia 
stačí jedno zmáčknutí pro 
dostatečnou aplikaci na ruce.

OBSAH – BALLS:

30 x 35 g

chalk rAttLe 2000
Art. 03770

INDOOR

Ekonomické balení magnézia
Výhodné balení magnézia nové 
generace. Pevný obal se systémem 
opakovaného uzavření umožňující 
dlouhodobé skladování. doplněné  
o měrku pro snadnou manipulaci  
s obsahem. 
HmOtnOSt:

2000 g

NEW
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Lucky + Belt
Art. 02999

Push + Belt
Art. 02998

Pytlíky na magnézium v různobarevném provedení 
s pestrými, svěžími vzory speciálně pro ty, kdo se 
chtějí odlišit
•	Poutko na kartáček
•	Součástí je chalk Bag Belt

VeLiKOSt:

Univerzální
mAteriáL:

Bavlna

Pytlíky na magnézium v elegantním designu, které 
zároveň slouží jako módní doplněk k úvazkům Ocún
•	Praktická kapsička na zadní straně + 2 sloty 

na kartáček
•	Součástí je chalk Bag Belt

VeLiKOSt:

Univerzální
mAteriáL:

Softshell

Boulder Bag
Art. 02462

Boulder Bag rental
Art. 02961

Velkokapacitní pytel na magnézium 
pro bouldering
•	rolovací zavírání se dvěma 

plastovými trojzubci
•	Poutka pro upevnění kartáčku 

na bocích, zadní kapsička na zip
•	2 gumová madla
•	 integrovaná nanášecí koule na mg 

a ručník

VeLiKOSt:

Univerzální
mAteriáL:

Plastel®

Velkoobjemový pytel na magnézium 
navržený pro potřeby půjčoven, 
s možností aplikace individuálního 
potisku – loga lezeckého centra 
na zadní straně
•	rolovací zavírání se dvěma 

plastovými trojzubci
•	uvnitř nanášecí koule na mg 

a ručník

VeLiKOSt:

Univerzální
mAteriáL:

Plastel®

INDOOR

Lucky Kid + Belt
Art. 03554

Sáček na magnézium pro naše 
malé horolezce
•	Poutko na kartáček
•	Součástí je chalk Bag Belt

VeLiKOSt:

Univerzální
mAteriáL:

Bavlna

Chalk Bag Belt 1
Art. 00066

•	nylonový popruh, šíře: 16 mm
•	Plastový trojzubec durAfLeX
•	Automatická součást Lucky a Push pytlíků
•	Balení po 5 ks (5-pack)

Aktuální vzory najdete na 
www.ocun.com

Aktuální vzory najdete na 
www.ocun.com
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68

BArVy:

White, black, yellow, violet
OBSAH BALení :

10 ks / 2× XS, 2× S, 2× M, 2× L, 2× XL

BArVy:

White, black, yellow, violet
OBSAH BALení :

10 ks / 2× XS, 2× S, 2× M, 2× L, 2× XL

BArVy:

White, black, yellow, violet
OBSAH BALení :

10 ks / 2× XS, 2× S, 2× M, 2× L, 2× XL

BArVy:

White, black, yellow, violet
OBSAH BALení :

10 ks / 2× XS, 2× S, 2× M, 2× L, 2× XL

Holds Set 1 Pinches
Art. 00164

Holds Set 2 Slopers
Art. 00165

Holds Set 3 modulars
Art. 00166

Holds Set 4 edges
Art. 00167

BArVy:

White, black, yellow, violet
OBSAH BALení :

10 ks / 2× XS, 2× S, 2× M, 2× L, 2× XL
BArVy:

White, black, yellow, violet
OBSAH BALení :

10 ks / 2× XS, 2× S, 2× M, 2× L, 2× XL

Tréninková deska pro domácí i profi použití
•	široká škála úchopů, velikostí a sklonu chytů
•	Anatomicky tvarované lezecké chyty z polyesterové pryskyřice
•	Jemně strukturovaný povrch – šetrné k prstům
•	Součástí balení je kompletní upevňovací sada na zeď

rOZměry:

64 × 18 × 5,5 cm
HmOtnOSt:

1,35 kg

Holds Set 5 Jugs
Art. 02695

footholds Set 1 Bolt-on
Art. 02696

finger Board
Art. 02453





Sety



climbing WeBee Set
Art. 02991

Úvazek WeBee 3 se základními doplňky jako 
kompletní vybavení pro začínající lezce
•	úvazek WeBee 3 (Art. 02951) 
•	eagle HmS Screw Blue (Art. 02452) 
•	Jistítko Hurry Blue (Art. 03277)
•	Pytlík na magnézium Push Blue (Art. 02998)
•	Pásek chalk Bag Belt
•	magnézium v balení Ball 35 g, 

 

climbing WeBee Lady Set
Art. 03446

Úvazek WeBee Lady se základními doplňky jako 
kompletní vybavení pro začínající lezkyně
•	úvazek WeBee Lady (Art. 03208)  
•	eagle HmS Screw red (Art. 02452)
•	Jistítko Hurry red (Art. 03277) 
•	Pytlík na magnézium Push red (Art. 02998) 
•	Pásek chalk Bag Belt
•	magnézium v balení Ball 35 g,
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Via ferrata newton Set  Art. 02738

•	úvazek WeBee 3 (Art. 02951) 
•	Vf torq (Art. 02956)

 

•	úvazek newton (Art. 00019) 
•	Vf torq (Art. 02956) 
•	  

 

Via ferrata WeBee Set  Art. 02992

Via ferrata WeBee Pail Set  Art. 03232

•	úvazek WeBee 3 (Art. 02951) 
•	Vf torq (Art. 02956) 
•	Helma Pail White (Art. 02073)
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Via ferrata newton Pail Set  Art. 02735

•	úvazek newton (Art. 00019) 
•	Vf torq (Art. 02956) 
•	Helma Pail White (Art. 02073)

 

Via ferrata Bodyguard Pail Set  Art. 02736

•	úvazek Bodyguard (Art. 00028) 
•	Vf torq (Art. 02956) 
•	Helma Pail White (Art. 02073)

 

73

Se
ty



Lezecké stěny



rental Qc
Art. 02434 

Biner fix 
Art. 02950

twist rental
Art. 02479 

durance 10,5
Art. 02460 

easy check PAd 16 dura Sling PAd 16
Art. 03017 | 03018 

Easy Check Set
Art. 02952 | 02953 

Art. 02666 | 02600 

Dura Sling Set
Art. 02954 | 
02955 
 

Boulder Bag rental
Art. 02961

Art. 00167 

Art. 00164

Art. 02695

Art. 00165

Art. 02696

Art. 00166 

Art. 02453

Holds Sets

chalk Box
Art. 03522 (Balls) 

chalk rAttLe 2000
Art. 03770

NEW
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Lezecké 
oblečení



Honk
Art. 02936

Zera
Art. 02937 

Noya
Art. 02939 

Mánia
Art. 02938 

Mánia Shorts
Art. 02940 

Noya Shorts
Art. 02941 

 

MEN

Tsunami
Art. 03039

Macumba
Art. 03091  

Tsunami
Art. 03040 

Macumba pompom
Art. 03092  

Logo
Art. 03089  

 

Drago
Art. 03656 

Jaws
Art. 03658

Jaws 3/4
Art. 03657 

Pantera
Art. 03659

Pantera shorts
Art. 03660

NEW NEW NEW

NEW NEW

MEN

IMPROVED

IMPROVED

IMPROVED IMPROVEDIMPROVED

Pop Art Shoes
Art. 03534

Dash
Art. 03536

Dash
Art. 03537 

Pop Art Love
Art. 03535

Corona
Art. 03538  

Logo T
Art. 03037

Logo T
Art. 03038  

 

NEW

IMPROVED

WOMEN

Bamboo T Holds
Art. 03668 

Bamboo T
Art. 03669  

NEW

 

WOMEN

 

UNISEX

IMPROVED IMPROVED

IMPROVED IMPROVED
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Pánské lezecké kalhoty technického vzhledu
ideální lezecké kalhoty i pro chladnější období roku. 
Velmi odolný a zároveň pružný materiál ve spojení 
s ergonomickým tvarem poskytuje maximální komfort 
při lezeckém výkonu. retro pracovní vzhled doplňuje 
prošívání švů silnou nití a zajištění exponovaných míst 
pevnostními rýgly. 

VáHA VýrOBKu (L) :

650 g
mAteriáL:

95% Bavlna
5% Elastan

VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL
v těchto barevných variantách:

Anthracite Pond green capri blue

VeLiKOSti Se ZKrácenOu déLKOu nOHAVic:  

S-short, M-short, L-short,  
XL-short, XXL-short
v této barevné variantě:

Anthracite

VeLiKOSti S PrOdLOuženOu déLKOu nOHAVic:

S-tall, M-tall, L-tall, XL-tall, XXL-tall
v této barevné variantě:

Anthracite
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Honk 
Art. 02936 

maximální volnost pohybu 
díky speciálnímu 3d střihu 
v oblasti kolen a rozkroku

Snížený přední pas, regulace 
pomocí integrovaného 
popruhu s přezkou

dvě přední a dvě zadní 
pohodlné kapsy1x boční kapsa na mobil  

a 1x malá kapsa na kartáček

dolní okraj zadní nohavice 
 vyztužený proti oděru

detAiLy ZPrAcOVání KALHOt HOnK
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drago 
Art. 03656 Pánské boulderingové kalhoty

Kalhoty technického střihu pro neomezený pohyb. 
Velmi příjemný materiál střední gramáže ze směsi 
bavlny a elastanu garantuje vysokou pružnost  
a prodyšnost.

VáHA VýrOBKu (L) :

380 g
mAteriáL:

95% Bavlna
5% Elastan

VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL
v těchto barevných variantách:

climbing 
green

capri blue garnet red

VeLiKOSti Se ZKrácenOu déLKOu nOHAVic: 

S-short, M-short, L-short, 
XL-short, XXL-short
v této barevné variantě:

climbing 
green

VeLiKOSti S PrOdLOuženOu déLKOu nOHAVic: 

S-tall, M-tall, L-tall, XL-tall, XXL-tall
v této barevné variantě:

climbing 
green
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NEW

detAiLy ZPrAcOVání KALHOt drAgO

tvarovaná kolena 

Pružný pas

dvě zadní kapsy

kapsička na kartáček vpravo, 
poutko na kartáček vlevo

Stahování nohavic

3d tvarování nohavic

funkční poklopec
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Jaws 
Art. 03658

Pánské lezecké a boulderingové kalhoty
Kalhoty s funkčním střihem pro neomezený pohyb. 
Pružný pas se stahovací vnitřní šňůrkou. Velmi 
příjemný materiál z kvalitní bavlny střední gramáže 
garantuje vysokou pružnost a prodyšnost.

VáHA VýrOBKu (L) :

370 g
mAteriáL:

95% Bavlna
5% Elastan

VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL
v těchto barevných variantách:

Slate blue capri blue golden yellow

VeLiKOSti Se ZKrácenOu déLKOu nOHAVic: 

S-short, M-short, L-short, XL-short, XXL-short
v této barevné variantě:

Slate blue

VeLiKOSti S PrOdLOuženOu déLKOu nOHAVic:

S-tall, M-tall, L-tall, XL-tall, XXL-tall
v této barevné variantě:

Slate blue
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¾ pánské lezecké a boulderingové kalhoty
¾ kalhoty s funkčním střihem pro neomezený pohyb. 
Pružný pas se stahovací vnitřní šňůrkou. Velmi příjemný 
materiál z kvalitní bavlny střední gramáže garantuje 
vysokou pružnost a prodyšnost. délka pod kolena. 

VáHA VýrOBKu (L) :

290g
mAteriáL:

95% Bavlna
5% Elastan

VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL

BAreVné VAriAnty:

Slate blue garnet red golden yellow

Jaws 3/4
Art. 03657

detAiLy ZPrAcOVání KALHOt JAWS

tvarovaná kolena 

Pružný pas do gumy,  
regulace pasu vnitřní 
stahovací šnůrkou

Jedna zadní kapsa

2 poutka na kartáček 
pro praváky/leváky

Stahování nohavic

Odlehčený materiál
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mánia
Art. 02938 

Pánské ultralehké lezecké kalhoty pro maximální 
volnost pohybu
Kalhoty mánia jsou vyrobeny z příjemného materiálu s 
bavlněným vzhledem a rychleschnoucí úpravou. Jedná 
se o technický materiál s vysokým stupněm funkčnosti. 
Jeho další přednosti jsou nemačkavost, vysoká 
pružnost a prodyšnost, tvarová stálost a antipeelingová 
úprava.

VáHA VýrOBKu (L) :

280 g
mAteriáL:

93% Nylon
7% Spandex

VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL
v těchto barevných variantách:

night Sky 
blue

dark brown Pond green marsalla red

NEW

VeLiKOSti Se ZKrácenOu déLKOu nOHAVic: 

S-short, M-short, L-short,  
XL-short, XXL-short
v této barevné variantě:

night Sky blue

VeLiKOSti S PrOdLOuženOu déLKOu nOHAVic:

S-tall, M-tall, L-tall, XL-tall, XXL-tall
v této barevné variantě:

night Sky blue
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Pánské ultralehké lezecké kraťasy pro maximální 
volnost pohybu
Kratší obdoba kalhot mánia. Vhodné pro teplejší období 
roku nebo na lezeckou stěnu.

VáHA VýrOBKu (L) :

205 g
mAteriáL:

93% Nylon
7% Spandex

VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL-XXL

BAreVné VAriAnty:

dark brown night Sky blue Pond green marsalla red

NEW

mánia Shorts
Art. 02940

maximální volnost pohybu 
díky speciálnímu „3d“ 
střihu v oblasti kolen 
a rozkroku

elastický lem v pase

dvě přední a dvě 
zadní dobře dostupné 
kapsy

malá boční kapsa 
na kartáček

dolní okraj nohavic se 
stahovací tkaničkou

detAiLy ZPrAcOVání KALHOt A šOrteK mániA:

IMPROVED
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We need help,
land here! don’t land!

IMPROVED

tsunami
Art. 03039 

Pánská ultralehká lezecká péřová bunda
ultralehký materiál navržený speciálně pro lezecké 
oděvy plněné péřovou náplní. nízká gramáž vláken 
a vysoká hustota při tkaní umožňují peří zaujmout 
vysoký loft a zachovat přitom maximální odolnost látky. 
finální úprava materiálu dWr (double Water repellent) 
zajišťuje odolnost vůči proniknutí vlhkosti dovnitř 
náplně a zároveň neomezuje prodyšnost všech vrstev 
oblečení při lezecké aktivitě. minimalizace pronikání peří 
ven z bundy - komory jsou plněny peřím až po ušití. 

VáHA VýrOBKu (m) :

360 g
mAteriáL:

100% Nylon DWR
VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL
náPLň: 

Peří 90/10 – 600 cuin

BAreVné VAriAnty:

green/blue Blue/green    Black/red    

nový design.
nově:  SOS pokyny na vnitřní zipové kapse pro případ 
nouze v horách.

Sbalení do sáčku vnitřní kapsy
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Pánská ultralehká lezecká péřová bunda
ultralehký materiál navržený speciálně pro lezecké 
oděvy plněné péřovou náplní. nízká gramáž vláken 
a vysoká hustota při tkaní umožňují peří zaujmout 
vysoký loft a zachovat přitom maximální odolnost látky. 
finální úprava materiálu dWr (double Water repellent) 
zajišťuje odolnost vůči proniknutí vlhkosti dovnitř 
náplně a zároveň neomezuje prodyšnost všech vrstev 
oblečení při lezecké aktivitě. minimalizace pronikání peří 
ven z bundy - komory jsou plněny peřím až po ušití. 

VáHA VýrOBKu (m) :

360 g
mAteriáL:

100% Nylon DWR
VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL
náPLň: 

Peří 90/10 – 600 cuin

BAreVné VAriAnty:

green/blue Blue/green    Black/red    

nový design.
nově:  SOS pokyny na vnitřní zipové kapse pro případ 
nouze v horách.

detAiLy ZPrAcOVání :

rukávy, dolní okraj těla 
a kapuce zakončené 
pružným lemem

Otvory na palce 
v dolní části rukávů

ergonomický střih 
s prodlouženým zadním 
dílem a rukávy

dvě přední kapsy na zip, dvě velké 
vnitřní kapsy (do každé lze vložit po 
jedné lezečce) a malá vnitřní kapsa na 
zip se sáčkem sloužící zároveň jako 
transportní obal bundy

Oboustranně 
rozepínatelný přední zip 
yKK krytý spodní klopou

ergonomická kapuce 
umožňující pohodlné 
nošení helmy

Logo Hat
Art. 03089

Pohodlná lezecká čepice s barevným logem 
Vybraná barevná provedení ladí s podšívkami péřových 
bund tsunami. Vnitřní microfleecový lem zvyšuje 
komfort při nošení. 

VáHA VýrOBKu:

46 g
mAteriáL: 

100% Akryl
VeLiKOSt: 

One size
mAteriáL – Vnitřní Lem: 

100% Polypropylen

BAreVné VAriAnty:

Blue red green

IMPROVED
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Pop Art Shoes 
Art. 03534

Pánské lezecké triko s krátkým rukávem
Vysoce kvalitní materiál se speciální broušenou 
povrchovou úpravou. Antipeelingová úprava a střední 
gramáž zajišťují dlouhou životnost a oblíbenost trika.

VáHA VýrOBKu (L) :

155 g
mAteriáL:

100% Broušená bavlna
VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL

BAreVné VAriAnty:

Anthracite Oil yellow

NEW

Bamboo t Holds 
Art. 03668 men

Pánské technické triko
nový vysoce funkční technický materiál  
z bambusových vláken. Strečový materiál, přiléhavý 
slim střih a ploché švy.

VáHA VýrOBKu (L) :

180 g
mAteriáL:

65% Bambusová viskóza, 
30% Viskóza (Rayon) 
5% Elastan

VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL

BAreVné VAriAnty:

Vivid blue   flame red    dove grey     Slate blue   
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dash
Art. 03536

Logo t
Art. 03037

Pánské lezecké triko s krátkým rukávem
Kvalitní triko ze 100% bavlny určené přednostně 
k promo účelům. 

VáHA VýrOBKu (L) :

150 g
mAteriáL:

100% Bavlna
VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL

BAreVné VAriAnty:

Pond green Oil yellow

Pánské lezecké triko s krátkým rukávem
Vysoce kvalitní materiál se speciální broušenou 
povrchovou úpravou. Antipeelingová úprava a střední 
gramáž zajišťují dlouhou životnost a oblíbenost trika.

VáHA VýrOBKu (L) :

205 g
mAteriáL:

100% Broušená bavlna
VeLiKOSti : 

S-M-L-XL-XXL

BAreVné VAriAnty:

Anthracite Apple red
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Zera  
Art. 02937

Dámské lezecké kalhoty technického vzhledu
ideální lezecké kalhoty i pro chladnější období 
roku. Odolný, pružný materiál a ergonomický střih 
korespondující s dámskými křivkami poskytují 
maximální komfort při lezeckém výkonu. retro 
pracovní vzhled doplňuje prošívání švů silnou nití 
a zajištění exponovaných míst pevnostními rýgly. díky 
decentnějšímu vzhledu jsou vhodné i na běžné nošení 
do města. 

VáHA VýrOBKu (L) :

535 g
mAteriáL:

95% Bavlna
5% Elastan

VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL
v těchto barevných variantách:

chilli red Anthracite

VeLiKOSti Se ZKrácenOu déLKOu nOHAVic: 

XS-short, S-short, M-short, L-short,  
XL-short 
v této barevné variantě:

chilli red

VeLiKOSti S PrOdLOuženOu déLKOu nOHAVic: 

XS-tall, S-tall, M-tall, L-tall, XL-tall v této barevné variantě:

chilli red
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detAiLy ZPrAcOVání KALHOt ZerA:

maximální volnost pohybu 
díky speciálnímu 3d střihu 
v oblasti kolen a rozkroku

Snížený přední pas 
s dvojitými poutky 
na pásek

dvě přední a dvě 
zadní pohodlné 
kapsy1x boční kapsa na mobil  

a 1x malá kapsa na kartáček

Spodní okraj zadní 
nohavice vyztužený 
proti oděru
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Pantera 
Art. 03659

Dámské lezecké a boulderingové kalhoty
Kalhoty funkčního střihu pro neomezený pohyb.  
Pružný pas, ozdobné švy, barevné detaily.  
Velmi příjemný materiál z kvalitní bavlny střední 
gramáže garantuje vysokou pružnost a prodyšnost.

VáHA VýrOBKu (m) :

310 g
mAteriáL:

95% Bavlna
5% Elastan

VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL
v těchto barevných variantách:

Beet red golden yellow Slate blue

VeLiKOSti Se ZKrácenOu déLKOu nOHAVic: 

XS-short, S-short, M-short, L-short, XL-short
v této barevné variantě:

Beet red

VeLiKOSti S PrOdLOuženOu déLKOu nOHAVic:

XS-tall, S-tall, M-tall, L-tall, XL-tall 
v této barevné variantě:

Beet red
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Dámské lezecké a boulderingové kraťasy
Kraťasy ideální pro horké letní dny. funkční střih pro 
neomezený pohyb. Pružný pas, ozdobné švy, barevné 
detaily.
Velmi příjemný materiál z kvalitní bavlny střední 
gramáže garantuje vysokou pružnost a prodyšnost.

VáHA VýrOBKu (m) :

160 g
mAteriáL:

95% Bavlna
5% Elastan

VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL

BAreVné VAriAnty:

Beet red Slate blue golden yellow

Pantera shorts
Art. 03660

2 poutka na kartáček 
pro praváky/leváky

tvarovaná kolena

Pružný vytkávaný pas

1 zadní kapsa

Stahování nohavic 

NEW

Hravý dámský design sladěný s barevnými detaily

detAiLy ZPrAcOVání KALHOt PAnterA:

Ozdobné cik-cak prošití 
kapesních váčků
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noya
Art. 02939 

Dámské ultralehké lezecké kalhoty pro maximální 
volnost pohybu
Kalhoty noya jsou vyrobeny z příjemného materiálu 
s bavlněným vzhledem a rychleschnoucí úpravou. 
Jedná se o technický materiál s vysokým stupněm 
funkčnosti. Jeho další přednosti jsou nemačkavost, 
vysoká pružnost a prodyšnost, tvarová stálost a 
antipeelingová úprava. elastický pas je ušit z extrémně 
pružného materiálu a je zároveň prodyšný a komfortní. 
Vhodné zejména pro letní nebo indoor lezení.

VáHA VýrOBKu (L) :

275 g
mAteriáL – KALHOty:

93% Nylon, 7% Spandex
mAteriáL – eLASticKý PAS: 

85% Polyamid, 15% Spandex
VeLiKOSti : 

XXS-XS-S-M-L-XL
v těchto barevných variantách:

Pond green Lava red dark brown Lake blue

NEW

VeLiKOSti Se ZKrácenOu déLKOu nOHAVic: 

XXS-short, XS-short, S-short, M-short, L-short, XL-short
v této barevné variantě:

Pond green

VeLiKOSti S PrOdLOuženOu déLKOu nOHAVic: 

XXS-tall, XS-tall, S-tall, M-tall, L-tall, XL-tall
v této barevné variantě:

Pond green
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Dámské ultralehké lezecké kraťasy
tříčtvrteční varianta noya s elastickým lemem  
nohavic vhodná zejména na letní či indoorové lezení. 
Produkt skvěle kombinuje ergonomický střih, elastický 
funkční materiál s rychleschnoucí, nemačkavou  
a antipeelingovou úpravou.

VáHA VýrOBKu (L) :

220 g
mAteriáL – KALHOty:

93% Nylon, 7% Spandex
VeLiKOSti : 

XXS-XS-S-M-L-XL
mAteriáL – eLASticKý PAS: 

85% Polyamid, 15% Spandex

BAreVné VAriAnty:

Pond green Lava red dark brown Lake blue

NEW

detAiLy ZPrAcOVání KALHOt A šOrteK nOyA:

noya Shorts
Art. 02941

maximální volnost pohybu 
díky technickému střihu

široký a pružný pas 
s variabilní výškou 
vyhovuje každému typu 
postavy

dvě přední a dvě 
zadní dobře 
dostupné kapsy

malá boční kapsa 
na kartáček

dolní okraj nohavic 
se stahovací 
tkaničkou

IMPROVED
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IMPROVED

tsunami
Art. 03040 

Dámská ultralehká lezecká péřová bunda
ultralehký materiál navržený speciálně pro lezecké 
oděvy plněné péřovou náplní. nízká gramáž vláken 
a vysoká hustota při tkaní umožňují peří zaujmout 
vysoký loft a zachovat přitom maximální odolnost látky. 
finální úprava materiálu dWr (double Water repellent) 
zajišťuje odolnost vůči proniknutí vlhkosti dovnitř 
náplně a zároveň neomezuje prodyšnost všech vrstev 
oblečení při lezecké aktivitě. minimalizace pronikání peří 
ven z bundy - komory jsou plněny peřím až  jejich ušití.  

VáHA VýrOBKu (S) :

330 g
mAteriáL:

100% Nylon DWR
VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL
náPLň: 

Peří 90/10 – 600 cuin

BAreVné VAriAnty:

Blue/yellow yelow/Blue Brown/Pink

nový design.
nově:  SOS pokyny na vnitřní zipové kapse pro případ 
nouze v horách.

We need help,
land here! don’t land!

Sbalení do sáčku vnitřní kapsy

94



Pohodlná lezecká čepice s barevným logem 
Vybraná barevná provedení ladí s podšívkami péřových 
bund tsunami. Vnitřní microfleecový lem zvyšuje 
komfort při nošení. 

VáHA VýrOBKu:

46 g
mAteriáL: 

100% Akryl
VeLiKOSt: 

One size
mAteriáL – Vnitřní Lem: 

100% Polypropylen

BAreVné VAriAnty:

golden yellow turquoise Pink 
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detAiLy ZPrAcOVání :

Otvory na palce 
v dolní části rukávů

ergonomický střih 
respektující dámské proporce 
s prodlouženým zadním dílem 
a rukávy

dvě přední kapsy na zip, dvě velké 
vnitřní kapsy (do každé lze vložit po 
jedné lezečce) a malá vnitřní kapsa na 
zip se sáčkem sloužící zároveň jako 
transportní obal bundy

Oboustranně 
rozepínatelný přední zip 
yKK krytý spodní klopou

rukávy, dolní okraj těla 
a kapuce zakončené 
pružným lemem

ergonomická kapuce 
umožňující pohodlné 
nošení helmy

Logo Hat
Art. 03089

IMPROVED

NEW NEW NEW
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Pop Art Love
Art. 03535

dash
Art. 03537

Dámské lezecké triko s krátkým rukávem.
Vysoce kvalitní materiál se speciální broušenou 
povrchovou úpravou. Antipeelingová úprava a střední 
gramáž zajišťují dlouhou životnost a oblíbenost trika.

VáHA VýrOBKu (L) :

105 g
mAteriáL:

100% Broušená bavlna
VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL

BAreVné VAriAnty:

I
climbing I

climbing

Anthracite Berry violet

Dámské lezecké triko s krátkým rukávem.
Vysoce kvalitní materiál se speciální broušenou 
povrchovou úpravou. Antipeelingová úprava a střední 
gramáž zajišťují  dlouhou životnost a oblíbenost trika.

VáHA VýrOBKu (L) :

105 g
mAteriáL:

100% Broušená bavlna
VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL

BAreVné VAriAnty:

Oil yellow Berry violet 

NEWBamboo t flower
Art. 03669 women

Dámské technické triko 
nový vysoce funkční technický materiál  
z bambusových vláken. Vysoká pružnost materiálu. 
Anatomický střih s plochými švy věrně kopíruje 
dámskou postavu. 

VáHA VýrOBKu (m) :

120 g
mAteriáL:

65% Bambusová viskóza, 
30% Viskóza (Rayon) 
5% Elastan

VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL

BAreVné VAriAnty:

Vivid blue flame red    dove grey    

I
climbing

I
climbing
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Dámské lezecké triko s krátkým rukávem.
Vysoce kvalitní materiál se speciální broušenou 
povrchovou úpravou. Antipeelingová úprava a střední 
gramáž zajišťují  dlouhou životnost a oblíbenost trika.

VáHA VýrOBKu (L) :

105 g
mAteriáL:

100% Broušená bavlna
VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL

BAreVné VAriAnty:

Oil yellow Berry violet 

corona
Art. 03538

Dámský ultralehký lezecký top
top sladitelný s produkty noya. Příjemný prodyšný 
materiál rychle odvádí pot, součástí je jednoduchá 
integrovaná podprsenka. umožňuje moderní efekt 
vrstvení - střih je o cca 1 cm delší než všechna naše 
trika. 

VáHA VýrOBKu (L) :

115 g
mAteriáL:

85% Polyamid 
15% Spandex VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL

BAreVné VAriAnty:

dark brown Pond green Lava red Lake blue

NEW

Logo t
Art. 03038

Dámské lezecké triko s krátkým rukávem.
Kvalitní triko ze 100% bavlny určené přednostně 
k promo účelům. 

VáHA VýrOBKu (L) :

105 g
mAteriáL:

100% Bavlna
VeLiKOSti : 

XS-S-M-L-XL

BAreVné VAriAnty:

Pond green Oil yellow

IMPROVED
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macumba pompom
Art. 03092 unisex

macumba
Art. 03091 unisex

Logo Hat
Art. 03089

Stylová lezecká čepice s bambulí a vnitřním dvojitým 
lemem z microfleecu pro chladnější lezecká období

VáHA VýrOBKu:

96 g
mAteriáL: 

100% Akryl
VeLiKOSt: 

One size
mAteriáL – Vnitřní Lem: 

100% Polypropylen

BAreVná VAriAntA:

red/green  yellow/blue

Pohodlná lezecká čepice s barevným logem 
Vybraná barevná provedení ladí s podšívkami péřových 
bund tsunami. Vnitřní microfleecový lem zvyšuje 
komfort při nošení. 

VáHA VýrOBKu:

46 g
mAteriáL: 

100% Akryl
VeLiKOSt: 

One size
mAteriáL – Vnitřní Lem: 

100% Polypropylen

BAreVné VAriAnty:

Anthracite golden yellow red green

turquoise Blue Pink 

Stylová lezecká čepice s vnitřním dvojitým lemem 
z microfleecu pro chladnější lezecká období

VáHA VýrOBKu:

88 g
mAteriáL: 

100% Akryl
VeLiKOSt: 

One size
mAteriáL – Vnitřní Lem: 

100% Polypropylen

BAreVná VAriAntA:

Blue/green green/blue 

IMPROVED

IMPROVED

IMPROVED

NEW

NEW

NEW NEW

NEWNEWNEW

NEW

98



•	rozměry v tabulce jsou udané v centimetrech.
•	Velikostní označení oděvů odpovídá mírám postav dle velikostní tabulky.
•	Oblečení doporučujeme vyzkoušet, základní rozměry postav jsou pouze orientační.
•	Konstrukční rozměry finálních oděvů berou zároveň v úvahu charakter daného kusu oblečení a případnou pružnost použitého materiálu.

Velikostní tabulky oblečení

  XS S M L XL XXL
Konfekční pánská velikost (ge) 44 44-46 46-48 50 52 54
1 Výška postavy 172-176 174-178 175-180 176-182 177-183 178-186

2  Obvod hrudníku 88-91 92-95 96-99 100-104 104-107 108-112

3 Obvod pasu 70-73 74-78 80-84 86-90 92-96 98-102

4 Obvod boků 86-89 90-94 96-100 101-104 105-107 108-111

5 Vnitřní délka nohavice 76-78 78-80 80-82 82-84 83-85 84-86

  XXS XS S M L XL
Konfekční dámská velikost (ge) 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
1 Výška postavy 162-168 164-170 166 -172 168-174 170-176 170-176

2 Obvod hrudníku 78-82 82-86 86-90 90-94 96-100 102-106

3 Obvod pasu 56-60 60-66 66-70 70-74 74-78 78-82

4 Obvod boků 80-84 84-88 90-94 94-98 100-104 106-108

5 Vnitřní délka nohavice 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83

 Zkrácená velikost XS-short S-short M-short L-short XL-short XXL-short

1 Výška postavy 166-172 168-173 169-174 170-175 171-176 172-177

5  Vnitřní délka nohavice 70-72 72-74 75-77 77-79 78-80 79-81

 Zkrácená velikost  XXS-short XS-short S-short M-short L-short XL-short

1 Výška postavy 157-159 159-161 161-163 161-163 164-166 164-166

5 Vnitřní délka nohavice 73-75 74-76 75-77 75-77 76-78 77-79

 Prodloužená velikost  XS-tall S-tall M-tall L-tall XL-tall XXL-tall

1 Výška postavy 178-183 180-185 181-186 182-187 183-188 186-196

5  Vnitřní délka nohavice 81-84 82-85 83-86 84-87 85-88 86-90

 Prodloužená velikost  XXS-tall XS-tall S-tall M-tall L-tall XL-tall

1 Výška postavy 172-174 173-175 174-176 175-177 177-179 178-182

5 Vnitřní délka nohavice 80-82 81-83 82-85 83-86 84-87 85-88

Muži – standardní velikosti (v cm)

Ženy – standardní velikosti (v cm)

Muži – upravené velikosti kalhot (v cm)

Ženy – upravené velikosti kalhot (v cm)
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RP Climbing s.r.o.
Hrnčířská 1557
295 01 Mnichovo Hradiště
Czech Republic
t +420 326 211 716
e info@ocun.com

www.ocun.com


