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Uprząż piersiowa TOP przekształca uprząż biodrową FALCON 
w kompletną uprząż chroniącą przed upadkiem z wysokości. 
Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by ograniczać 
ewentualne obtarcia. W razie obciążenia pasa przekazują część 
obciążenia na ramiona.

OUISTITI
Uprząż OUISTITI jest przeznaczona dla dzieci lżejszych niż 30 
kg. Jest szczególnie prosta w założeniu i regulacji. 
Do  zamknięcia uprzęży nie trzeba karabinka, a system regulacji
jest trudnodostępny dla dziecka. Wyściółka i przedni punkt 
wiązania zwiększają komfort podczas wspinaczki. Tylny punkt 
wpinania może mieć zastosowanie do innych aktywności na 
wysokości.

BOREO CLUB
Zestaw czterech kasków BOREO CLUB został opracowany do 
rekreacyjnych aktywności na wysokości. Dopasowanie
i stabilność na głowie sprawiają, że nadaje się szczególnie do 
długotrwałego noszenia. Dzięki hybrydowej konstrukcji jest 
jednocześnie zwarty i przylegający. Zapewnia większą ochronę 
przed uderzaniami z przodu, tyłu i bocznymi. Dostępny w dwóch 
rozmiarach.
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Wysoko na drzewach, na trasach które zaprojektowaliście, wasi klienci doświadczają kontaktu  
z ekspozycją. Często jest to ich pierwsze takie przeżycie i moment, w którym przekraczają 
swoje granice. Jest to zarazem ekscytujące i pełne przyjemności.

Nasz sprzęt do parków linowy został opracowany w taki sposób, żebyście umożliwili klientom 
przeżycie tych emocji w jak najlepszy sposób. Sprzęt musi być trwały i praktyczny oraz 
ułatwiać wam pracę. Bezpieczeństwo i wygoda klientów są najważniejsze.

Na przykład nowy kask BOREO CLUB  jest wygodny, stabilny na głowie i oferuje zwiększoną 
ochronę z przodu, boków i z tyłu. Idealny do parków linowych. Dla dzieci mamy nową uprząż 
OUISTITI, którą niezwykle łatwo się zakłada i reguluję. Nowy punkt wpinania z tyłu uprzęży 
umożliwia dzieciom uczestniczenie w wszelkiego typu aktywnościach.
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PANGA®

Wytrzymały i łatwy w użyciu kask, przeznaczony do zastosowania 
zbiorowego. Dostępny w zestawach po cztery sztuki
PANGA to wytrzymały i łatwy w użyciu kask, przeznaczony do zastosowania zbiorowego.
System FLIP&FIT ustawia opaskę obwodu głowy w niskiej pozycji, zapewniając bardzo
dobre trzymanie na głowie. System również umożliwia schowanie opaski obwodu głowy
wewnątrz kasku, by ją chronić podczas przechowywania i transportu oraz pozwala na łatwą
regulację przez użytkownika lub instruktora. Kask składa się z trzech elementów, które można
wymontować: skorupa zewnętrzna, skorupa wewnętrzna, system nośny. Dostarczany
w zestawie czterech sztuk, występuje w trzech kolorach.

BOREO CLUB
Zestaw czterech kasków ze zwiększoną ochroną do rekreacyjnych 
aktywności na wysokości
Zestaw czterech kasków BOREO CLUB został opracowany do rekreacyjnych aktywności na 
wysokości. Dopasowanie i stabilność na głowie sprawiają, że nadaje się szczególnie do 
długotrwałego noszenia. Dzięki hybrydowej konstrukcji jest jednocześnie zwarty i przylegający.  
Zapewnia większą ochronę przed uderzaniami z przodu, tyłu i bocznymi. Dostępny w dwóch 
rozmiarach.

Elementy kasku dostępne jako 
części zamienne

Pianki zapewniające komfort, nie 
pochłaniające wody ani potu, są łatwe
w czyszczeniu. Dostępne jako części 
zamienne.

Regulacja opaski obwodu głowy

Miękkie taśmy systemu nośnego pasują 
doskonale do kształtu głowy. System nośny 
można wsunąć do kasku dla łatwiejszego 
przechowywania i transportu.

Dorośli

Sprzęt dla uczestników



PANJI 
Uprząż biodrowa

Uprząż biodrowa PANJI zapewnia założenie, regulację i łatwe sprawdzanie przez operatora.
Punkt wpinania oraz uchwyt sprzętowy opracowany dla optymalnej współpracy z lonżami 
JOKO i bloczkami TRAC. Posiada etykietkę informacyjną do zarządzania grupowego 
produktami.

VERTIGO WIRE-LOCK PARK
Karabinek do lonży i bloczków

Karabinek VERTIGO WIRE-LOCK PARK jest przeznaczony do bloczków TRAC PLUS, TRAC oraz 
do wpinania na końcach lonży. Ergonomiczny kształt i automatyczny system blokowania
WIRE-LOCK ułatwia użytkownikowi manipulacje podczas przepinania się. Szeroki prześwit
i system Keylock ułatwia wpinanie w liny stalowe o dużych średnicach. Wzmocniona konstrukcja 
systemu Keylock zmniejsza wpływ wibracji, anodyzacja zwiększa odporność na zużycie
w mokrych i zasolonych środowiskach.

VERTIGO WIRE-LOCK 
Karabinek do lonży

Karabinek VERTIGO WIRE-LOCK jest przeznaczony do używania na końcu lonży. Ergonomiczny
kształt i automatyczny system blokowania WIRE-LOCK ułatwia użytkownikowi manipulacje
podczas przepinania się. Szeroki prześwit i system Keylock ułatwia wpinanie w liny stalowe
o dużych średnicach. System blokowania WIRE-LOCK zwiększa żywotność produktu przy
intensywnym użytkowaniu.
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JOKO-Y
Lonża 
Lonża JOKO-Y jest przeznaczona do ciągłej asekuracji przy przepinaniu się. Mocowana do 
uprzęży za pomocą węzła „główka skowronka”. Na końcach lonży znajdują się plastikowe 
osłony, które utrzymują karabinki w stałym, optymalnym położeniu oraz chronią szwy przed 
przetarciem.

JOKO-I 
Lonża do bloczka

Lonża JOKO-I jest przeznaczona do połączenia bloczka TRAC i uprzęży. Mocowana do 
uprzęży za pomocą węzła „główka skowronka”. Na końcach lonży znajduje się 
plastikowa osłona, które utrzymuje karabinek w stałym, optymalnym położeniu oraz 
chroni szwy przed przetarciem.

TRAC PLUS
Bloczek do długich tyrolek

Dwurzędowe łożysko kulkowe zwiększa żywotność bloczka TRAC PLUS w porównaniu do
bloczków ze zwykłymi łożyskami kulkowymi. Plastikowa osłona, którą można zdjąć, ułatwia 
wpięcie lonży do bloczka. Profilowanie okładek na górnej części bloczka zabezpiecza 
karabinki przed przetarciem w czasie przejazdu po linie stalowej.

TRAC
Bloczek do tyrolek

Karabinek VERTIGO zintegrowany z bloczkiem TRAC ułatwia wpinanie i zabezpieczenia 
przed zgubieniem. Plastikowa osłona, którą można zdjąć, ułatwia wpięcie lonży do bloczka. 
Profilowanie okładek na górnej części bloczka zabezpiecza karabinki przed przetarciem 
w czasie przejazdu po linie stalowej.
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Dzieci

SIMBA
Kompletna uprząż dla dzieci poniżej 40 kg, całkowicie regulowana

SIMBA jest całkowicie regulowaną, kompletną uprzężą dla dzieci o wadze poniżej 40 kg.

PICCHU
Kask dla dzieci

Kask PICCHU jest przeznaczony dla dzieci. Bardzo lekki i wygodny, wytrzymała konstrukcja
zapewnia bardzo dużą trwałość.

Łatwa regulacja i zakładanie.

Tylny punkt wpinania ma 
pomarańczowy kolor – do innych 
aktywności na wysokości.

OUISTITI
Wygodna i uniwersalna kompletna uprząż dla dzieci lżejszych niż 30 kg

Uprząż OUISTITI jest przeznaczona dla dzieci lżejszych niż 30 kg. Jest szczególnie prosta
w założeniu i regulacji. Do zamknięcia uprzęży nie trzeba karabinka, a system regulacji jest 
trudnodostępny dla dziecka. Wyściółka i przedni punkt wiązania zwiększają komfort 
podczas wspinaczki. Tylny punkt wpinania może mieć zastosowanie do innych aktywności 
na wysokości.
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TANDEM® SPEED
Podwójny bloczek na łożyskach kulkowych

TANDEM SPEED to podwójny bloczek na łożyskach kulkowych, którego konstrukcja 
gwarantuje dobrą wytrzymałość na zużycie i doskonałą wydajność.

CARITOOL 
Uchwyt sprzętowy do mocowania bloczka do uprzęży

Wpinany uchwyt sprzętowy do mocowania bloczka do uprzęży. Pasuje do większości 
uprzęży Petzl, można go używać na pasie biodrowym w uprzężach innych producentów.

CAPTIV
Poprzeczka do stabilizacji karabinka

Poprzeczka CAPTIV utrzymuje karabinek ustawiony osią podłużną równolegle do kierunku 
obciążenia ograniczając ryzyko obrócenia się i łączy na sztywno przyrząd lub lonżę. CAPTIV 
jest kompatybilna z karabinkami Am’D PIN-LOCK.

NEWTON
Kompletna uprząż o dużym rozmiarze

Uprząż o dużym rozmiarze, z taśmami górne i dolnymi różniącymi się kolorami, dla 
łatwiejszego zakładania. Piersiowa klamra automatyczna FAST pozwala na szybkie i łatwe 
zapięcie i rozpięcie uprzęży. Taśmy udowe i szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej 
i szybkiej regulacji.

Do częstych manipulacji: element
odblokowujący może być
zainstalowany bezpośrednio
w rękawiczce.

Am’D PIN-LOCK
Asymetryczny karabinek aluminiowy, otwierany przy pomocy narzędzia

Am’D PIN-LOCK to asymetryczny karabinek aluminiowy przeznaczony do użycia 
zbiorowego. Zabezpiecza wpięcie użytkownika dzięki systemowi blokowania PIN-LOCK, 
który można otworzyć tylko przy pomocy specjalnego narzędzia.

Sprzęt dodatkowy

Sprzęt dla uczestników



Akcesoria

Poulies

Connecteurs

Lonże

Uprzęże

Kaski

Kod Pakowanie Ciężar jednostkowy

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

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar 
jednostkowy Kolor Obwód głowy

BOREO CLUB
A042KA00

1 CE EN 12492, UIAA
285 g niebieski 48 - 58 cm

A042KA01 295 g biały 53-61 cm

PANGA

A30AOA

1 CE EN 12492, UIAA 330 g

pomarańczowy

48 - 61 cmA30AWA biały

A30ABA niebieski

PICCHU
A49C G

1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078, 
CPSC safety standard 310 g

pomarańczowy
48 - 54 cm

A49C F malinowy

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar jednostkowy Średnica liny stalowej/liny

TRAC
P023AA00 1

CE, EAC 400 g 9 - 13 mm
P023BA00 10

TRAC PLUS
P024AA00 1

CE, EAC 405 g 9 - 13 mm
P024BA00 10

TANDEM
SPEED P21 SPE 1 CE EN 12278, EAC 270 g 12 mm

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar jednostkowy Długość

JOKO-Y

L36YBO 60 10

CE, EAC

120 g 60 cm
L36YUO 60 1

L36YBO 85 10
150 g 85 cm

L36YUO 85 1

JOKO-I

L36IBO 30 10

CE, EAC

55 g 30 cm
L36IUO 30 1

L36IBO 45 10
65 g 45 cm

L36IUO 45 1

L36IBO 70 10
80 g 70 cm

L36IUO 70 1

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar 
jednostk.

Wytrzymał.
podłużna

Wytrzymał. 
poprzeczna

Wytrzymał. 
otwarty zamek

Prześwit

VERTIGO
WIRE-LOCK PARK

M040AA00 1 CE EN 12275 typ K/B, 
UIAA 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

M040BA00 10

VERTIGO
WIRE-LOCK M40A WLB 10 CE EN 12275 typ K/B 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

Am’D
PIN-LOCK M34AB PL 10 CE EN 362, EAC 80 g 27 kN 7 kN 8 kN 25 mm

CAPTIV M093AA00 10 - 10 g - - - -

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar 
jednostk. Obwód pasa Obwód uda Wysokość

tułowia
Wzrost

PANJI
C28ABA 10 CE EN 12277 typ C, 

UIAA 105 460 g 60 - 110 cm 75 cm max _ _
C28AUA 1

NEWTON
C73AAA 1 1

CE EN 361, EAC
1050 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm _ 165 - 185 cm

C73AAA 2 1 1080 g 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm

SIMBA C65 1 CE EN 12277 typ B, 
UIAA 105 390 g _ 51 cm max 35 - 60 cm _

OUISTITI C068AA00 1 CE EN 12277 typ B, 
UIAA 410 g 58 - 70 cm 32 - 40 cm - _
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FALCON
Wygodna i lekka uprząż biodrowa

FALCON jest lekką uprzężą biodrową, z metalowym przednim punktem wpinania, który 
rozkłada obciążenie pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas interwencji ratowniczych 
w zwisie. Jest wyposażona w pas i półsztywne taśmy udowe dla maksymalnego komfortu 
oraz klamry DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji. Tylna klamerka pozwala na wpięcie 
szelek TOP.

ALVEO VENT 
Lekki kask z wentylacją

ALVEO VENT to bardzo lekki kask z otworami wentylacyjnymi, zapewniającymi cyrkulację
powietrza. System CenterFit umożliwia idealne wycentrowanie i lepszą stabilizację kasku na 
głowie.

TOP
Uprząż piersiowa do uprzęży biodrowych

Uprząż piersiowa TOP przekształca uprząż biodrową FALCON w uprząż kompletną. 
Szelki z pianki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie obciążenia 
pasa przenoszą część obciążenia na ramiona.
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CORDEX
Lekkie rękawiczki
Lekkie rękawiczki, łączą wytrzymałość z precyzją cieńszych rękawiczek. Podwójna warstwa
wytrzymałej skóry, chroniąca eksponowane miejsca dłoni. Na grzbiecie dłoni jest oddychający
strech. Nadgarstki neoprenowe z zapięciem Velcro, z otworem do wpięcia rękawiczek do 
uprzęży.

CORDEX PLUS 
Rękawiczki

Rękawiczki CORDEX PLUS zapewniają maksimum ochrony. Podwójna warstwa wytrzymałej 
skóry, chroni eksponowane miejsca dłoni. Na grzbiecie dłoni oddychający strech, chroniący 
przed zużyciem w miejscach zginania. Nadgarstki neoprenowe z zapięciem Velcro, 
z otworem do wpięcia rękawiczek do uprzęży.

SPATHA
Nóż

Nóż SPATHA jest przeznaczony do codziennego użycia. Gładkie i karbowane ostrze 
umożliwiające łatwe cięcie lin i linek pomocniczych. Posiada otwór do wpięcia noża do uprzęży. 
Dwie możliwości otwarcia ostrza: karb na ostrzu lub pokrętło, jeżeli ma się założone rękawiczki. 
Blokada ostrza w pozycji otwartej.

GRADISTEP
Pięciostopniowa ławeczka, ułatwiająca dostęp gdy konieczna jest interwencja

GRADISTEP jest przydatna podczas pomocy osobom w trudnościach. Wzmocnione stopnie
odporne na zużycie. Dostarczana razem z niewielkim futerałem przyszytym do ławeczki.

Sprzęt dla instruktorów



Kaski

Akcesoria

Uprzęże

* Zgodny z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed uderzeniami normy EN 397 i normy EN 12492

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Rozmiar

CORDEX

K52 XST

1 CE EN 420, CE EN 388 
(3133)

100 g beżowy XS

K52 SN
105 g

czarny
S

K52 ST beżowy

K52 MN
115 g

czarny
M

K52 MT beżowy

K52 LN
118 g

czarny
L

K52 LT beżowy

K52 XLN
120 g

czarny
XL

K52 XLT beżowy

CORDEX PLUS

K53 XST

1 CE EN 420, CE EN 388 
(3133)

132 g beżowy XS

K53 SN
136 g

czarny
S

K53 ST beżowy

K53 MN
140 g

czarny
M

K53 MT beżowy

K53 LN
146 g

czarny
L

K53 LT beżowy

K53 XLN
152 g

czarny
XL

K53 XLT beżowy

SPATHA S92AN 1 _ 43 g _ _

GRADISTEP C08 1 _ 146 g _ _

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar Kolor Obwód głowy

ALVEO
VENT

A20VYA

1
CE EN 12492 *, ANSI 

Z89.1-2009 type I classe 
C, UIAA

340 g

żółty

53 - 63 cmA20VWA biały

A20VRA czerwony

Kod Pakowanie Certyfikacja Ciężar Obwód pasa Obwód uda Wzrost

TOP C081AA00 1
CE EN 361 (z uprzężą

biodrową FALCON), EAC 660 g _ _ 160 - 200 cm

FALCON
C038AA00

1 CE EN 358, CE EN 813, 
EAC

840 g 65 - 80 cm 44 - 59 cm

_C038AA01 855 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm

C038AA02 855 g 83 - 130 cm 50 - 65 cm
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Poszkodowany jest odczepiany
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 S, którego ergonomiczny
uchwyt pozwala na łatwą kontrolę
przesuwania się liny podczas
opuszczania.

AXIS 11 mm z zakończeniem zszywanym
Lina półstatyczna ze zszywanym zakończeniem, odporna na zużycie

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

JAG RESCUE KIT
Zestaw do ratownictwa
Gotowy zestaw do ratownictwa służący do odczepienia, a następnie opuszczenia ofiary.
Zawiera system do wyciągania JAG SYSTEM, otwierane kolucho RING OPEN, przyrząd
zjazdowy I’D S, taśmę stanowiskową CONNEXION FIXE 150 cm, worek BUCKET oraz linę
AXIS 11 mm z 2 zakończeniami zszywanymi. Dostępny w trzech długościach: 30, 60 i 120 m.

Kod Długość Pakowanie Certyfikacja Ciężar 
jednego
 metra

Kolor Średnica
Wytrzymałość  

 z 
zakończeniem 

zszywanym

Siła 
uderzenia  

(współ. 0,3)

Liczba

odpadnięć
(współ. 1)

AXIS 11 mm 
 z zakończeniem
zszywanym

R074BA00 10 m

1

CE EN 1891 
type A, EAC, 
NFPA 1983 

Technical Use

82 g biały 11 mm 22 kN 5,2 kN 12

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

Kod Długość Pakowanie Ciężar Maksymalne obciążenie robocze

JAG RESCUE KIT

K90030 30 m

1

4300 g

2 kNK90060 60 m 6600 g

K90120 120 m 11300 g



Zdjęcia : parc Branché Aventure (Antipodes), lac de Sidiailles (Francja) © Petzl - Lafouche

Opisane aktywności i działania są niebezpieczne. Każdy użytkownik musi odbyć specjalistyczne 
przeszkolenie oraz potrafić posługiwać się sprzętem w trakcie tych aktywności. 

Całość oferty znajduje się na stronie: 

www.petzl-parks.com

Z014AB00
POLSKI




