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EASYTOP WALL
System stanowiskowy, trwały i ergonomiczny, zapewniający 
intuicyjne wpinanie. Cztery razy bardziej trwały niż tradycyjne 
rozwiązanie.

GRIGRI® +
Przyrząd asekuracyjny ze wspomaganym hamowaniem i funkcją 
antypaniczną, przeznaczony do lin o średnicy 8,5 – 11mm. 
Wybór trybu asekuracji: na wędkę lub z prowadzeniem.

ASPIR
Wygodna, regulowana uprząż, z pasem z przesuwającą się 
wyściółka (patent Petzl).

Spis treści
Wspinacze ............................2 
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Budowa dróg ......................12 
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Wspinaczka na sztucznych ściankach stała się znaczącą dyscypilną sportową. Obok wspinaczki 
w skałkach, wspinaczki wielowyciągowej czy bulderingu rozwijają się nowe aktywności. Ścianki 
wspinaczkowe przestały być zwykłym miejscem do treningu przed sezonem w skałkach. 

W sercu naszego miejskiego stylu życia, ścianki wspinaczkowe przyciągają nowych użytkowników, 
nie tylko wspinaczy, ale również rodziny i osoby dbające o zdrowie i kondycję fizyczną. Każdy ma 
swój powód – od poprawienia formy, przez jej utrzymanie albo zwyczajnie, by dobrze spędzić 
czas. Wszystko jest przemyślane i zorganizowane w taki sposób, by przyciągnąć coraz więcej 
zainteresowanych.   

Wraz z nową grupą użytkowników i nowymi praktykami pojawiają się również problemy 
zbezpieczeństwem, praktycznością oraz czasem życia produktów. Wymyślamy bez przerwy nowe 
rozwiązania. Możecie je odnaleźć w niniejszym, pierwszym, katalogu poświęconym ściankom 
wspinaczkowym. 

Bardzo dobrej lektury.

ASTRO® SIT FAST
Bardzo wygodna uprząż biodrowa z otwieranym przednim 
punktem wpinania. Przeznaczona do układania nowych dróg.
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GYM
Prosta, regulowana uprząż bez uchwytu sprzętowego

ASPIR
Wygodna, regulowana uprząż z uchwytami sprzętowymi
ASPIR jest uprzężą przeznaczoną dla początkujących we wspinaczce na ściance i skałach. 
Pas z ruchomą wyściółką zapewnia komfort niezależnie od rozmiarów użytkownika. 
Podobnie jak w klasycznej uprzęży, jest wyposażona w dwa punkty do wiązania się i dwa 
uchwyty sprzętowe, co pozwala zastosować techniki wiązania się i zwiększyć autonomię 
użytkownika. Strefy identyfikacji i oznaczeń ułatwiają zarządzanie zasobami sprzętowymi. 
Wzmocnione punkty wiązania i szerokie taśmy zapewniają dużą trwałość przy intensywnym 
użytkowaniu.

ASPIR LT
Wygodna, regulowana uprząż bez uchwytów sprzętowych

Ułatwione ubieranie dzięki kontrastowym 
kolorom pasa i taśm udowych (szare 
wnętrze, czarne zewnętrze).

Wygodna uprząż w jednym rozmiarze. 
Po ubraniu uprzęży można dopasować 
przesuwaną wyściółkę.

Dorośli

Wspinacze

PANDION
Wygodna, regulowana uprząż z uchwytem sprzętowym
Uprząż PANDION ma jeden uchwyt sprzętowy, jest przeznaczona do użycia zbiorowego. 
Prosta, łatwa do założenia, regulacji i użycia - dla ułatwienia pracy instruktorów. Strefy 
identyfikacji i oznaczeń ułatwiają zarządzanie zasobami sprzętowymi. Szerokie taśmy 
zapewniają dużą trwałość, zarówno przy użyciu w terenie jak i wewnątrz.

Dwa punkty wiązania i pętla centralna 
pozwalają zastosować techniki wiązania 
i zwiększyć autonomię użytkownika.

Jeden punkt wiązania dla łatwiejszych 
manipulacji i szybkiej kontroli wzrokowej.

Am’D SCREW-LOCK
Karabinek w kształcie D, z blokadą, do wpinania przyrządów do uprzęży
Asymetryczny karabinek aluminiowy Am'D ma kształt D, który jest najbardziej odpowiedni 
do wpięcia systemu asekuracyjnego lub sprzętu. Jego ergonomia i system Keylock ułatwiają 
manipulacje, nawet w rękawiczkach. Karabinek Am’D jest dostępny z czterema systemami 
blokowania: ręcznym SCREW-LOCK oraz automatycznym BALL-LOCK, TRIACT-LOCK i TWIST-
LOCK.

VERSO
Przyrząd asekuracyjno-zjazdowy
VERSO to przyrząd asekuracyjno-zjazdowy przeznaczony do lin pojedynczych o średnicach 
od 8,5 mm do 11 mm. Intuicyjny i prosty w użyciu zarówno na ściance wspinaczkowej jak 
i w skałkach. Specyficzna konstrukcja przyrządu ułatwia przesuwanie się liny jednocześnie 
chroniąc go przed zużyciem.
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Dorośli

Sm’D TWIST-LOCK
Sm’D to zwarty i lekki karabinek w kształcie D, z blokadą
Sm’D to zwarty i lekki karabinek w kształcie D, z blokadą. Łatwy w manipulacjach, jest odpowiedni 
dla systemów asekuracyjnych typu GRIGRI lub GRIGRI +. Jest dostępny z dwoma systemami 
blokowania: ręcznym SCREW-LOCK i automatycznym TWIST-LOCK.

MAMBO® 200 10.1 mm
Lina dynamiczna o średnicy 10,1 mm
Lina pojedyncza MAMBO 200 10,1 mm jest przeznaczona na ścianki wspinaczkowe, do 
wspinania na wędkę i z prowadzeniem. Średnica i poręczność zapewniają dobrą kontrolę 
podczas kolejnych faz nauki. Dostarczana w opakowaniu 200 m. Można ją przyciąć w zależności 
od wysokości struktur na ściance. Do liny dołączonych jest 20 naklejek identyfikacyjnych na 
zakończenia liny. Lina nie jest dostosowana do ciągłego użycia na wędkę.

CLUB 200 10 mm
Lina półstatyczna o średnicy 10 mm, przeznaczona do wspinania na wędkę
Lina półstatyczna CLUB o średnicy 10 mm jest przeznaczona do ciągłego używania na wędkę na 
ściance wspinaczkowej. Zapewnia dobrą trwałości i poręczność. Dostarczona w odcinku 200 m, 
dzięki czemu można ją przyciąć w zależności od wysokości obiektu. Ta lina nie jest przeznaczona 
do wspinaczki z prowadzeniem.

POWER CRUNCH
Magnezja ziarnista
Magnezja ziarnista POWER CRUNCH zwiększa przyczepność rąk podczas wspinania.

POWER LIQUID
Magnezja w płynie, w tubce.
POWER LIQUID to magnezja w płynie przeznaczona na ściankę wspinaczkową. Nie pyli, wysusza 
ręce w kilka sekund i ma długotrwałe działanie.

POWER BALL
Kulka magnezji
Kulka magnezji POWER BALL zwiększająca przyczepność rąk podczas wspinania. Kształt 
ułatwia nałożenie na ręce i ogranicza pylenie. Wypełniona mieszanką drobnej magnezji.

GRIGRI® +
Przyrząd asekuracyjny z uchwytem antypanicznym, przeznaczony do lin 
pojedynczych (od 8,5 mm do 11 mm)
GRIGRI + jest przyrządem asekuracyjnym ze wspomaganym hamowaniem i uchwytem 
antypanicznym, przeznaczonym dla wszystkich wspinaczy. Może być używany ze wszystkimi 
linami pojedynczymi od 8,5 mm do 11 mm. Dzięki wzmocnionej konstrukcji jest przeznaczony 
do intensywnego używania, zarówno w skałkach jak i na ściance wspinaczkowej. Konstrukcja 
mechanizmu uchwytu zapewnia wyjątkową kontrolę opuszczania. Wbudowany przełącznik 
oferuje możliwość wyboru trybu: wspinaczka z prowadzeniem lub na wędkę. Przyrząd 
przeznaczony szczególnie do nauki wspinania, dzięki trybowi na wędkę i uchwytowi 
antypanicznemu.

Możliwość wyboru trybu: 
wspinaczka z prowadzeniem lub 
na wędkę. dzięki wbudowanemu 
przełącznikowi.

Konstrukcja mechanizmu uchwytu 
zapewnia wyjątkową kontrolę 
opuszczania. Uchwyt z funkcją 
antypaniczną.

Bardzo duża trwałość przy 
intensywnym użytkowaniu dzięki 
wzmocnieniu ze stali nierdzewnej.
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Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Obwód pasa Obwód uda Obwód klatki 
piersiowej

Obwód 
szyi

ASPIR C024AA00 1 CE EN 12277 typ C, 
UIAA 510 g czarny 58 - 110 cm 35 - 65 cm – –

ASPIR LT C024BA00 1 CE EN 12277 typ C, 
UIAA 490 g czarny 58 - 110 cm 35 - 65 cm – –

PANDION C029AA00 1 CE EN 12277 typ C, 
UIAA 480 g czarny do 120 cm do 75 cm – –

GYM C032AA00 1 CE EN 12277 typ C, 
UIAA 480 g czarny do 120 cm do 75 cm – –

OUISTITI C068AA00 1 CE EN 12277 typ B, 
UIAA 410 g niebieski 58-70 cm 32-40 cm – –

MACCHU
C015AA00 1

CE EN 12277 typ C, 
UIAA

335 g niebieski 54-64 cm 34-44 cm – –

C015AA01 1 335 g fioletowy 54-64 cm 34-44 cm – –

BODY C018BA00 1 – 150 g niebieski Jeden 
rozmiar – 56 cm 26 cm

Kody Pakowanie Ciężar

POWER 
CRUNCH P22AS 200 1 200 g

POWER 
LIQUID P22AL 200 1 pojemność 200 ml

POWER
BALL P22AB 040 1 40 g

Uprzęże

Łączniki

Przyrządy 
asekuracyjne

Liny

Kaski

Akcesoria

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor
Wytrzymałość 
osi podłużnej

Wytrzymałość 
osi poprzecznej

Wytrzymałość z 
otwartym zamkiem Prześwit

Sm'D 
TWIST-LOCK M39A RL 1 CE EN 12275 typ B, 

CE EN 362, UIAA, 
EAC

51 g żółty 23 kN 8 kN 7 kN 20 mm

Am'D 
SCREW-LOCK M34A SL 1 70 g szary 27 kN 8 kN 7 kN 25 mm

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Kompatybilność liny

GRIGRI +

D13A G 1

CE EN 15151-1, UIAA

200 g szary 8,5 - 11 mm

D13A AG 1 200 g pomarańczowy 8,5 - 11 mm

D13A VI 1 200 g fioletowy 8,5 - 11 mm

VERSO
D019AA00 1

EN 15151-2, UIAA

55 g szary 8,5 - 11 mm

D019AA01 1 55 g zielony 8,5 - 11 mm

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar metra Kolor Długość

MAMBO 200 
10,1 mm R32AB 200 1 CE EN 892, UIAA 65 g niebieski 200 m

MAMBO 200
10,1 mm R32AY 200 1 CE EN 892, UIAA 65 g żółty 200 m

CLUB 200 
10 mm R39AW 200 1 CE EN 1891 typ A, UIAA 69 g biały 200 m

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Obwód głowy

PICCHU

A49C G 1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 
1078, CPSC safety standard 310 g pomarańczowy 48 - 54 cm

A49C F 1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 
1078, CPSC safety standard 310 g malinowy 48 - 54 cm

Wspinacze

Nadanie kształtu jest ułatwione przez 
chwycenie za tylny punkt i potrząśnięcie 
uprzężą.

OUISTITI
Kompletna uprząż wspinaczkowa dla dzieci lżejszych niż 30 kg
OUISTITI to kompletna uprząż wspinaczkowa dla dzieci lżejszych niż 30 kg. Jest bardzo 
wygodna dzięki wyściółce. Jest szczególnie prosta w założeniu i regulacji. Do zamknięcia 
uprzęży nie trzeba karabinka, a system regulacji jest trudnodostępny dla dziecka. Dzięki 
przedniemu i tylnemu punktowi wpinania może mieć zastosowanie do użycia zbiorowego.

MACCHU®

Regulowana uprząż biodrowa dla dzieci do 40 kg
Uprząż MACCHU jest idealna do wspinaczki sportowej dla dzieci ważących do 40 kg. Dzięki 
dużemu zakresowi regulacji uprząż "rośnie" wraz z dzieckiem. Konstrukcja jest identyczna z tą 
stosowaną w uprzężach dla dorosłych, oferuje doskonałe rozłożenie ciężaru na pasie i taśmach 
udowych, by zapewnić najlepszy komfort. Dwie klamry DOUBLEBACK na pasie pozwolą na 
wycentrowanie punktu wpinania oraz zapewnią jednocześnie łatwą i szybką regulację. Pętla 
centrala w kolorze zielonym zapewnia szybką kontrolę wzrokową punktu wpinania przyrządu 
asekuracyjnego. Uprząż ma dwa uchwyty sprzętowe i miejsce na woreczek na magnezję.

BODY
Uprząż piersiowa dla dzieci
Regulowana uprząż piersiowa podtrzymująca przeznaczona dla dzieci. Do użycia w połączeniu 
z uprzężą biodrową typu MACCHU. Zwiększa równowagę wiszącego dziecka, dzięki wiązaniu na 
wysokości klatki piersiowej. Dostosowana do dziecięcej budowy ciała, łatwa w regulacji i wygodna.

PICCHU
Kask zwiększonej ochronie, dla dzieci
Kask PICCHU jest przeznaczony dla dzieci. Bardzo lekki i wygodny, jego konstrukcja zapewnia 
dużą trwałość. Kask przylegający do głowy, ma zwiększoną ochronę przed uderzaniami z przodu, 
tyłu i bocznymi.

Dzieci
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Struktury

EASYTOP WALL
Trwały i ergonomiczny system stanowiskowy
EASYTOP WALL to kompletny system stanowiskowy. Kształt karabinka zapewnia bardzo 
łatwe wpinanie jedną ręką. Całość jest niezwykle trwała dzięki stalowemu korpusowi, 
niezawodnemu systemowi blokowania i płytce chroniącej ścianę. Użycie jest bardzo łatwe, 
produkt jest kompatybilny z większością ścianek wspinaczkowych. Dostarczony w komplecie 
element kontrolny umożliwia operatorowi szybką kontrolę działania i zużycia produktu.

EASYTOP
Trwały i ergonomiczny karabinek stanowiskowy

Szeroki i zaokrąglony kształt karabinka chroni 
linę.

Łatwe wpinanie liny, dzięki karabinkowi, który 
ma cały czas prawidłową pozycję.

Dostarczony element kontrolny umożliwia 
szybkie sprawdzenie działania i zużycia 
produktu.
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Struktury

Zestaw 10 ekspresów DJINN STEEL AXESS
Zestaw dziesięciu ekspresów DJINN STEEL AXESS i łączników maillon rapide 
o dużym prześwicie, przeznaczony na ścianki wspinaczkowe
Zestaw 10 ekspresów DJINN STEEL AXESS składa się z karabinków stalowych DJINN STEEL, 
łączników maillon rapide o dużym prześwicie oraz taśm AXESS. Taśmy są wyposażone 
w osłonę AXESS STRING na całej swojej długości – do intensywnego używania na ściance.

• Karabinek stalowy dla większej trwałości, z aluminiowym ramieniem, by zachować te same 
wrażenia wpinania jak w normalnym karabinku DJINN. 
• Ma bardzo duży prześwit (17 mm). 
• Wytrzymała taśma AXESS. 
• Osłona AXESS STRING.

Zestaw 10 AXESS STRING
Zestaw dziesięciu taśm AXESS z osłoną taśmy, przeznaczony do ekspresu DJINN 
STEEL AXESS
• Ochrona taśmy AXESS na całej jej długości przy intensywnym użyciu. 
• Utrzymuje karabinek w prawidłowej pozycji. 
• Ergonomiczny kształt zapewnia bardzo dobry uchwyt przy trzymaniu ekspresa. 
• Wskaźnik zużycia w najbardziej narażonych miejscach.

Zestaw 10 DJINN AXESS
Zestaw dziesięciu ekspresów na ścianki wspinaczkowe
Zestaw dziesięciu karabinków stalowych z wygiętym zamkiem, przeznaczonych do intensywnego 
użycia na ściankach wspinaczkowych.

Punkt stanowiskowy
Kody Pakowanie Certyfikacja Średnica Ciężar Wytrzymałość

EASYTOP
WALL M001BA00 1 EN 795 typeA, EN 362, EN 12275, 

UIAA - 850 g 25 kN

EASYTOP M001AA00 1 EN 362, EN 12275, UIAA - 500 g 25 kN

COEUR 
STEEL

P36AA 10 1 EN 795 A 10 mm 65 g -

P36AA 12 1 EN 795 A, EN 959 12 mm 60 g -

COEUR
STAINLESS

P36AS 10 1 EN 795 A, EN 959 10 mm 65 g -

P36AS 12 1 EN 795 A, EN 959 12 mm 60 g -

Łączniki
Kody Pakowanie Certyfikacja Kolor Ciężar Wytrzymałość 

osi podłużnej
Wytrzymałość 

osi poprzecznej
Wytrzymałość z 

otwartym zamkiem Prześwit Pojemność

Zestaw 10  
ekspresów 
DJINN STEEL
AXESS

M60BPS 12 1

karabinek :CE 
EN 12275 typ 

B, UIAA

281 g

28 kN 10 kN 10 kN 27 mm 24 mm

taśma: CE EN 
566, UIAA -

wytrzymałość 
taśmy
22 kN

długość 
taśmy

12 cm
- - -

maillon: CE EN 
12275 typ Q, 

UIAA
- - - - - -

Zestaw 10 AXESS 
STRING M60000 1 - 35 g - - - - -

Zestaw 10 DIJNN 
STEEL M60APS B 1 - czarny 108 g 28 kN 10 kN 10 kN 27 mm 24 mm

COEUR STAINLESS
Plakietka stanowiskowa  z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do użycia 
w zewnętrznych środowiskach tradycyjnych (zestaw 20 sztuk)
Plakietka stanowiskowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do użycia w zewnętrznych 
środowiskach tradycyjnych. Dla kołków rozporowych o średnicy 10 lub 12 mm.

COEUR STEEL
Plakietka ze stali standardowej do użycia wewnątrz lub tymczasowego (zestaw 20 
sztuk)
Plakietka ze stali standardowej  przeznaczona do użycia wewnątrz lub tymczasowego. Dla kołków 
rozporowych o średnicy 10 lub 12 mm.
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Budowa dróg

ASTRO® SIT FAST
Uprząż biodrowa z otwieranym przednim punktem wpinania, przeznaczona 
do układania dróg wspinaczkowych
Uprząż biodrowa ASTRO SIT FAST jest wyposażona w otwierany przedni punkt wpinania 
pozwalający na optymalną integrację sprzętu (przyrząd zaciskowy, lonża, wspornik...). 
Pas i taśmy udowe są półsztywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe 
podtrzymywanie. Mają wstępnie nadany kształt oraz są wyłożone podwójną oddychającą 
pianką dla maksymalnego komfortu w zwisie. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi, 
dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe 
CARITOOL i woreczki na narzędzia TOOLBAG. Koncepcja tej uprzęży biodrowej pozwala na 
przekształcenie jej, przy pomocy uprzęży piersiowej TOP CROLL S lub L, w uprząż pełną. 
ASTRO SIT FAST jest wyposażona w klamry automatyczne FAST LT na taśmach udowych.

Otwierany przedni punkt wpinania pozwala na 
optymalną integrację sprzętu (przyrząd zaciskowy, 
lonża, wspornik...).

Dwa tekstylne, boczne punkty wpinania 
z plastikowymi wkładkami zapewniają łatwe wpinanie 
sprzętu, a przy tym są lekkie i zajmują niewiele 
miejsca.

Uprząż posiada taśmy udowe z klamrami 
automatycznymi FAST, które otwierają się i zamykają 
błyskawicznie, bez potrzeby powtarzania regulacji, 
również w rękawiczkach.

TOP CROLL® S
Uprząż piersiowa do uprzęży biodrowych z przyrządem CROLL S
TOP CROLL S posiada zintegrowany przyrząd zaciskowy CROLL S, by przekształcić uprzęże 
biodrowe ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, AVAO SIT FAST w uprzęże chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Tekstylny piersiowy punkt wpinania pozwala na zoptymalizowanie ciężaru 
i wielkości. Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by ograniczać ewentualne obtarcia. 
W razie obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona. Tylne połączenie, po dwóch 
stronach pasa, zapewnia doskonałą stabilność.
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RIG
Kompaktowy przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą
Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą RIG, przeznaczony dla doświadczonych 
użytkowników. Jest wyposażony w ergonomiczną rączkę umożliwiającą wygodną kontrolę zjazdu. 
System AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności 
manipulacji rączką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez 
konieczności manipulacji rączką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia 
wpięcie w linę bez konieczności wypinania z karabinka.

I’D S
Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, z funkcją "antypaniczną”
Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą ID'S jest wyposażony w ergonomiczną rączkę 
umożliwiającą wygodną kontrolę zjazdu. Funkcja antypaniczna oraz język zabezpieczający 
zmniejszają ryzyko wypadku związanego ze złym użytkowaniem. System AUTO-LOCK 
umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji 
rączką i robienia blokady z liny. Po zablokowaniu lina może być wybrana, bez konieczności 
manipulacji rączką. Zapadka zabezpieczająca na okładce ruchomej umożliwia wpięcie w linę 
bez konieczności wypinania z karabinka. I’D S jest kompatybilny z linami od 10 do 11,5 mm 
i pozwala na manipulacje ciężarem do 250 kg.

Funkcja antypaniczna zatrzymuje 
automatycznie zjazd, gdy użytkownik 
naciśnie zbyt mocno na rączkę.

System AUTO-LOCK umożliwia łatwe 
przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez 
konieczności manipulacji rączką i robienia 
blokady z liny: gdy użytkownik puści rączkę, 
lina jest automatycznie blokowana przez 
przyrząd.

STRATO VENT
Lekki kask z wentylacją
Kask STRATO VENT jest bardzo lekki i wygodny, dzięki systemom CENTERFIT i FLIP&FIT 
zapewnia znakomitą stabilizację na głowie. Zapewnia znakomitą ochronę głowy przed uderzeniami 
oraz posiada szerokie otwory wentylacyjne.

Budowa dróg

PROGRESS ADJUST-I
Regulowana pojedyncza lonża do wychodzenia
PROGRESS ADJUST-I to regulowana lonża pojedyncza, która w zestawie z inną lonżą pozwala 
na trwałe połączenie we wszystkich rodzajach przemieszczania się (wychodzenie po linie, 
przemieszczanie na poręczówce...). Długość lonży można łatwo i szybko dopasować dzięki 
przyrządowi zaciskowemu ADJUST. Łącznik jest utrzymywany w odpowiedniej pozycji, dla 
łatwiejszego wpinania.

PROGRESS ADJUST
Regulowana podwójna lonża do wychodzenia
PROGRESS ADJUST to regulowana lonża podwójna zapewniająca trwałe połączenie 
we wszystkich rodzajach przemieszczania się (wychodzenie po linie, przemieszczanie na 
poręczówce...). Długość regulowanego ramienia można łatwo i szybko dopasować dzięki 
przyrządowi zaciskowemu ADJUST. Łączniki są utrzymywane w odpowiedniej pozycji, dla 
łatwiejszego wpinania.

CAPTIV
Poprzeczka do stabilizacji karabinka (zestaw 10 sztuk)
Poprzeczka CAPTIV utrzymuje karabinek ustawiony osią podłużną równolegle do kierunku 
obciążenia, ograniczając ryzyko obrócenia się i zapewniając poprawną pozycję w przyrządzie lub 
lonży. CAPTIV jest kompatybilny z karabinkami Am’D i bloczkiem-karabinkiem ROLLCLIP A.

Am’D TRIACT-LOCK
Karabinek z blokadą, w kształcie D, do wpinania przyrządów do uprzęży
Asymetryczny karabinek Am'D ma kształt D, przeznaczony przede wszystkim do wpięcia 
przyrządu zjazdowego lub sprzętu. Ergonomia oraz system Keylock ułatwiają manipulacje, nawet 
w rękawiczkach. Karabinek Am’D jest dostępny z czterema systemami blokowania: ręcznym 
SCREW-LOCK oraz automatycznym BALL LOCK, TRIACT-LOCK i BALL-LOCK.
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VERTIGO TWIST-LOCK
Karabinek do lonży autoasekuracyjnej
Karabinek VERTIGO TWIST-LOCK jest przeznaczony do wpięcia do końca lonży. Doskonały 
uchwyt oraz system automatycznego blokowania ułatwiają manipulacje. Duży prześwit oraz 
system Keylock ułatwiają wpinanie karabinka.

ABSORBICA-Y
Lonża podwójna ze zintegrowanym absorberem energii
Lonża podwójna ze zintegrowanym absorberem energii przeznaczona do autoasekuracji 
podczas pierwszego wyjścia, umożliwiając założenie liny roboczej. Dostępna w wersji 80 lub 
150 cm (bez łączników). Ramiona wersji 150 cm są elastyczne, by nie przeszkadzały przy 
przemieszczaniu się. Jest certyfikowana zgodnie z normami europejskimi i rosyjskimi.

ASCENSION
Przyrząd zaciskowy opracowany do wychodzenia po linie
ASCENSION, przyrząd zaciskowy do wychodzenia po linie. Posiada ergonomiczną rączkę pokrytą 
elastomerem, która zapewnia jednocześnie wygodny i mocny uchwyt podczas obciążania jedną 
ręką lub oburącz. Przyrząd zaciskowy ASCENSION posiada szeroki dolny otwór do wpięcia 
karabinków lonży i pętli nożnej.

Budowa dróg

AXIS 11 mm ze zszywanym zakończeniem
Lina półstatyczna z zakończeniem zszywanym, bardzo odporna na zużycie
Lina półstatyczna z zakończeniem zszywanym, bardzo odporna na zużycie  
Zakończenie zszywane z plastikową osłoną utrzymuje łącznik w prawidłowej pozycji i ułatwia 
manipulacje.

Kody Długość Pakowanie Certyfikacja Ciężar 
metra Kolor Średnica

Wytrzymałość 
z zakończeniem 

zszywanym

Wydłużenie 
statyczne

Procent 
oplotu

AXIS 11 mm 
ze zszywanym 
zakończeniem

R074BA00 10 m

1

CE EN 1891 
typ A, EAC, 
NFPA 1983 

Technical Use

82 g biały 11 mm 22 kN 3 % 41 %

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

ASAP® wersja europejska
Przesuwny przyrząd autoasekuracyjny z karabinkiem OK
ASAP, dzięki swojemu unikalnemu systemowi blokowania, jest wzorcowym przyrządem 
zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Przy normalnym użyciu przesuwny przyrząd 
autoasekuracyjny przemieszcza się wzdłuż liny bez interwencji manualnej ze strony użytkownika. 
W przypadku nagłego obciążenia lub zbyt dużej prędkości ASAP blokuje się, zatrzymując 
użytkownika. Przyrząd ASAP stosowany z absorberem energii ASAP’SORBER, oprócz absorpcji 
energii upadku, zapewnia dystans między pracownikiem i liną. W zestawie znajduje się karabinek 
OK TRIACT-LOCK. Certyfikowany zgodnie z normami europejskimi i rosyjskimi.

ASAP’SORBER wersja europejska
Absorber energii do przyrządu ASAP wersja europejska lub ASAP LOCK
Absorber energii ASAP’SORBER wpinany do przyrządu ASAP wersja europejska lub ASAP LOCK 
zapewnia dystans między pracownikiem i liną podczas różnych faz pracy. Jest wyposażony 
w taśmę działającą na zasadzie rozdarcia, znajdującą się w otwieranym pokrowcu. Pokrowiec 
chroni absorber przed tarciem i zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie kontrolę okresową. 
Dostępny jest w dwóch długościach, dla wyboru pomiędzy oddaleniem liny a ograniczeniem 
długości upadku. Certyfikacja zgodnie z normami europejskimi i rosyjskimi.
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PRO TRAXION
Bloczek z blokadą, o bardzo dużej wydajności
Bloczek z blokadą PRO TRAXION przeznaczony jest do instalacji liny bez wypinania go ze 
stanowiska. Dzięki rolce o dużej średnicy i znaczącej wydajności doskonale nadaje się do 
wyciągania dużych ciężarów. Okładka blokująca się pod obciążeniem uniemożliwia otwarcie 
bloczka podczas użytkowania. Dolny punkt wpinania pozwala na instalację różnych wariantów 
układów do wyciągania.

PRO
Bloczek o bardzo dużej wydajności
Możliwość otwarcia bloczka, nawet gdy jest wpięty do stanowiska. Bloczek PRO został 
zaprojektowany w taki sposób, by maksymalnie uprościć zakładanie układów do wyciągania 
lub odciągów. Dzięki okładce blokowanej pod obciążeniem, rolce o dużej średnicy, łożysku 
kulkowemu o bardzo dużej wydajności nadaje się szczególnie do manipulacji z dużymi ładunkami.

PODIUM
Wspornik do długotrwałych prac w pozycji wiszącej
Wspornik PODIUM zapewnia optymalny komfort podczas przedłużonego wiszenia. Duża 
szerokość wspornika zapewnia doskonałą stabilność. Usztywnione brzegi chronią uda przed 
uciskiem taśm łączących wspornik z uprzężą. Wspornik ma dwa uchwyty sprzętowe i haczyk 
umożliwiający połączenie z uprzężą, by ułatwić przemieszczanie się. Wpinany do uprzęży ASTRO 
BOD FAST i ASTRO SIT FAST przy pomocy dwóch szekli (kod C087AA00).

FOOTCORD
Regulowana pętla nożna z linki
Regulowana pętla nożna FOOTCORD używana jest do wychodzenia po linie, z przyrządem 
zaciskowym ASCENSION Konstrukcja w 100 % z Dyneemy®, dla zwiększonej trwałości. Gumka 
regulująca wielkość pętli utrzymuje w niej stopę niezależnie od typu obuwia.

Produkty dodatkowe

CARITOOL
Uchwyt sprzętowy do uprzęży
Uchwyt sprzętowy CARITOOL jest wsuwany do szlufek pasa lub taśmy uprzęży, pozwala na 
dostęp do narzędzi jednym ruchem, łatwe ich uporządkowanie i sortowanie.

SWIVEL
Krętlik na łożysku kulkowym
SWIVEL jest dostępny w dwóch rozmiarach, zapobiega skręcaniu liny wskutek rotacji ciężaru. 
Łożysko kulkowe zapewnia bardzo dobre osiągi i dużą niezawodność.

Budowa dróg

ROLLCLIP A
Bloczek-karabinek z możliwością założenia liny, gdy jest wpięty do stanowiska
ROLLCLIP A to bloczek-karabinek z otwieranym zamkiem, dla ułatwienia założenia liny, gdy jest 
wpięty do stanowiska. Dostępny jest w wersji z systemem blokowania TRIACT-LOCK lub bez 
systemu blokowania. Można do niego założyć poprzeczkę CAPTIV, która utrzymuje karabinek 
ustawiony wzdłuż osi podłużnej, ograniczając ryzyko obrócenia się i zapewniając poprawną 
pozycję w przyrządzie.

SPATHA
Nóż
Nóż SPATHA ułatwia przecinanie lin i linek pomocniczych. W nożu jest otwór do łatwego 
wpięcia karabinkiem do uprzęży. Łatwy w manipulacjach, nawet w rękawiczkach, dzięki pokrętłu 
z wyżłobieniami. Posiada również blokadę otwartego ostrza.
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Produkty dodatkowe

CORDEX
Lekkie rękawiczki
Lekkie rękawiczki łączą w sobie wytrzymałość z precyzją ruchów. Podwójna warstwa skóry 
chroni wnętrze i eksponowane części dłoni. Górna część z oddychającego stretchu, odporna na 
przetarcie, zapewnia komfort i wentylację. Nadgarstek z neoprenu, zapinany na Velcro, ma otwór 
na karabinek do wpinania rękawiczek do uprzęży.

CORDEX PLUS
Rękawiczki
Rękawiczki CORDEX PLUS zapewniają maksymalną ochronę. Podwójna warstwa skóry 
i wzmocnienia chronią przed obtarciami i oparzeniami. Końce palców, wnętrze dłoni, miejsce 
między kciukiem a palcem wskazującym są wzmocnione. Na grzbiecie dłoni oddychający strech, 
chroniący rękawiczki przed zużyciem w miejscach zginania. Nadgarstek z neoprenu, zapinany na 
Velcro, ma otwór na karabinek do wpinania rękawiczek do uprzęży.

TRANSPORT 45L
Plecak transportowy o dużej pojemności
TRANSPORT to wygodny i wytrzymały plecak transportowy o pojemności 45 l. Zrobiony 
z tworzywa (bez PCV), z trwałym połączeniem dna i korpusu, dla większej wytrzymałości. 
Wyściółka na plecach i szelkach zapewnia duży komfort podczas długotrwałego transportu.

TOOLBAG
Woreczek na narzędzia
Woreczek na narzędzia TOOLBAG pozwala na chowanie narzędzi podczas pracy w zwisie. 
Ściągacz pozwala na łatwe zamykanie/otwieranie woreczka podczas transportu lub 
przemieszczania się. Łatwo się wpina do wszystkich uprzęży. Jest dostępny w trzech rozmiarach: 
XS, S i L.

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Obwód pasa Obwód uda Wzrost

ASTRO
SIT FAST

C085AA00 1

CE EN 358, CE EN 813, EAC

1025 g czarny/
żółty 65-80 cm 44-59 cm –

C085AA01 1 1040 g czarny/
żółty 70-93 cm 47-62 cm –

C085AA02 1 1065 g czarny/
żółty 83-120 cm 50-65 cm –

TOP 
CROLL® S C081BA00 1

CE EN 361 (z uprzężą biodrową 
ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, 
AVAO SIT FAST, FALCON, 
FALCON ASCENT), CE EN 

12841 typ B, EAC

515 g czarny/
żółty – – 160-200 cm

PODIUM S071AA00 1 – 1060 g czarny/
żółty – – –

Przyrządy zjazdowe

Uprzęże

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Kompatybilność liny

RIG D021AA00 1
EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 

12841 typ C, CE EN 15151-1, 
NFPA 1983 Technical Use, EAC

400 g żółty 10 do 11,5 mm

I'D S D020AA00 1

EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 
12841 typ C, CE EN 15151-1, 

ANSI Z359.4, NFPA 1983 
Technical Use, EAC

600 g żółty 10 do 11,5 mm

Budowa dróg

Kaski
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Obwód głowy

STRATO VENT

A020BA00 1

CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type 
I Class C, EAC

415 g biały 53 - 63 cm

A020BA01 1 415 g żółty 53 - 63 cm

A020BA02 1 415 g czerwony 53 - 63 cm

A020BA03 1 415 g czarny 53 - 63 cm

Lonże
Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Długość

PROGRESS 
ADJUST-I L44IR 1 CE EN 358, EAC 165 g do 95 cm

PROGRESS 
ADJUST L44R 1 CE EN 358, EAC 245 g do 95 cm

ABSORBICA-Y

L64YA 80 1

CE EN 355, CE EN 354, EAC

370 g 80 cm

L64YA 150 1 430 g 150 cm
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Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Pojemność

TOOLBAG

S047AA00 1 – 105 g żółty / czarny 1,3 l

S47Y S 1 – 170 g żółty / czarny 2,5l

S47Y L 1 – 240 g żółty / czarny 5 l

TRANSPORT 
45L S42Y 045 1 – 1250 g żółty / czarny 45 l

Bloczek

Łączniki

Akcesoria

Przyrząd zaciskowy

Bloczek z blokadą

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kompatybilność 
liny

Wytrzymałość 
osi podłużnej

Wytrzymałość 
osi poprzecznej

Wytrzymałość z 
otwartym zamkiem Prześwit

PRO P46 1
CE EN 12278, EAC, 
NFPA 1983 Technical 

Use
205 g 7 do 13 mm – – – –

ROLLCLIP A

P74 TL 1
CE EN 362, EN 

12275, EN 12278, 
EAC

115 g 7 do 13 mm 20 kN 8 kN 7 kN 22 mm

P74 1 CE EN 12275, EN 
12278, EAC 105 g 7 do 13 mm 20 kN 8 kN 7 kN 25 mm

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Wytrzymałość 
osi podłużnej

Wytrzymałość 
osi poprzecznej

Wytrzymałość z 
otwartym zamkiem Prześwit

VERTIGO 
TWIST-LOCK M40A RLA 1 CE EN 362 100 g – 25 kN 10 kN 8 kN 25 mm

Am'D 
TRIACT-LOCK M34A TL 1

CE EN 12275, CE 
EN 362, EAC, NFPA 
1983 Technical Use, 

typ B

75 g szary 27 kN 8 kN 7 kN 24 mm

CAPTIV M093AA00 1 – 10 g – – – – –

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Obciążenie niszczące

SWIVEL
SW

P58 S 1 CE, EAC, NFPA 1983 Technical Use 95 g czarny 23 kN

P58 L 1 CE, EAC, NFPA 1983 General Use 150 g czarny/czerwony 36 kN

FOOTCORD C48A 1 – 40 g – –

CARITOOL P42 1 Uwaga: ten uchwyt sprzętowy nie 
jest SOI. 25 g – –

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Rozmiar

SPATHA S92AN 1 – 43 g – –

CORDEX

K52 XST

1
CE EN 420, CE EN 388

(3133)

100 g jasny brązowy XS

K52 SN
105 g

czarny
S

K52 ST jasny brązowy

K52 MN
115 g

czarny
M

K52 MT jasny brązowy

K52 LN
118 g

czarny
L

K52 LT jasny brązowy

K52 XLN
120 g

czarny
XL

K52 XLT jasny brązowy

CORDEX
PLUS

K53 XST

1
CE EN 420, CE EN 388

(3133)

132 g jasny brązowy XS

K53 SN
136 g

czarny
S

K53 ST jasny brązowy

K53 MN
140 g

czarny
M

K53 MT jasny brązowy

K53 LN
146 g

czarny
L

K53 LT jasny brązowy

K53 XLN
152 g

czarny
XL

K53 XLT jasny brązowy

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Kompatybilność liny

ASCENSION
(ręka lewa) B17ALA 1 CE EN 567, CE EN 12841 typ B, 

EAC, NFPA 1983 Technical Use 165 g czarny / żółty 8 do 13 mm

ASCENSION 
(ręka prawa) B17ARA 1 CE EN 567, CE EN 12841 type B, 

EAC, NFPA 1983 Technical Use 165 g czarny / żółty 8 do 13 mm

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Długość Kompatybilność liny

PRO TRAXION P51A 1 CE EN 567, NFPA 1983 Technical 
Use, EAC 265 g – 8 do 13 mm

Budowa dróg

Ochrona przed 
upadkiem z wysokości

Kody Pakowanie Certyfikacja Ciężar Długość Kompatybilność liny

ASAP® 
wersja europejska

B71AAA 1 CE EN 12841 typ A, CE EN 
353-2, EAC 370 g – 10 do 13 mm

ASAP’SORBER
wersja europejska

L71AA 20 1 CE EN 12841 typ A, CE EN 
353-2, CE EN 355, EAC 75 g 20 cm –

L71AA 40 1 CE EN 12841 typ A, CE EN 
353-2, CE EN 355, EAC 105 g 40 cm –
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NEW
2019

Wyciąganie dzięki systemowi JAG 
SYSTEM, którego przełożenie 4:1 
i doskonała wydajność rolek pozwala na 
podzielenie przez cztery siły potrzebnej 
do podciągnięcia poszkodowanego 
i odczepienia go.

Opuszczanie za pomocą przyrządu I'D 
EVAC, którego ergonomiczny uchwyt 
pozwala na łatwą kontrolę przesuwania się 
liny podczas opuszczania.

JAG RESCUE KIT
Zestaw do ratownictwa z systemem do wyciągania JAG SYSTEM 
i przyrządem zjazdowym I’D EVAC
JAG RESCUE KIT to gotowy zestaw do ratownictwa, służący do wypięcia, a następnie 
opuszczenia ofiary. Zawiera system do wyciągania JAG SYSTEM, otwierane kolucho RING 
OPEN, przyrząd zjazdowy I’D EVAC ze zintegrowanym hamulcem, taśmę stanowiskową 
CONNEXION FIXE 150 cm, worek BUCKET oraz linę AXIS 11 mm z dwoma zakończeniami 
zszywanymi. Występuje w trzech długościach: 30, 60 i 120 m.

BUCKET
Worek sztywny
Worek BUCKET jest wytrzymały i praktyczny. Umożliwia łatwe  schowanie liny oraz 
niezbędnego sprzętu. Pozostaje wyprostowany nawet gdy jest pusty. Występuje w dwóch 
kolorach i dwóch wersjach: 25 i 35 litrów.

Ratownictwo Notatki

Kody Pakowanie Ciężar Długość Maksymalne 
obciążenie robocze

JAG RESCUE KIT

K090AA00 1 4300 g 30 m 250 kg

K090AA01 1 6600 g 60 m 250 kg

K090AA02 1 11300 g 120 m 250 kg

Kody Pakowanie Ciężar Kolor Pojemność

BUCKET

S41Y 025 1 525 g żółty/czarny 25 l

S41Y 035 1 630 g żółty/czarny 35 l

S41AR 025 1 525 g czerwony 25 l

S41AR 035 1 630 g czerwony 35 l



Przedstawione aktywności są z samej swojej natury niebezpieczne. Każdy użytkownik musi 
przejść przeszkolenie i posiadać odpowiednie kompetencje do używania sprzętu podczas tych 
aktywności.

Dane naszych przedstawicieli na całym świecie: www.petzl.com/dealers 
Polska: www.amc.com.pl
Zdjęcia: Kalice - www.kalice.fr

POLSKI


