Horolezecké lana

Lano Canyon Wet
Výborná uzlovatelnost, zachování měkkosti i po opakovaném několikanásobném namočení a zářivé barvy
kontrastující s barvou vody, maximální oděruvzdornost a zvýšená odolnost proti vodě. NEPLAVE.
Materiál: PA
Lano typu A má požadovanou minimální pevnost 22 kN a je určeno pro činnosti ve výškách a nad volnou
hloubkou, pro záchranu, speleologii a podobné činnosti.
Uvnitř lana je kontrolní páska probíhající celou délkou lana, udávající označení výrobce, typ lana a číslo normy,
rok výroby číslicí a materiál, ze kterého je lano vyrobeno.
průměr lana (mm): 10
hmotnost (g/m): 66
posuv opletu (mm): 2
poměrná hmotnost opletu (%): 33
srážení (%): 0.8
pevnost kN: 28
min. pevnost s uzly (kN): 17
plave: ne
počet pádů max: 12
prodloužení (50-150 kg)(%): 2.1
typ výrobku: A
Norma: EN 1891

Lano Dynamika
Mix jednoduchých lan od průměru 9,4 do průměru 10,4mm, vhodných na umělé stěny, malé skalky i pro případ
dojištění při náročných túrách.

Lano Tendon Ambition
Lehké poloviční lano s dobrým průměrem a velmi dobrou odolností. To všechno jsou parametry, které zvyšují vaši
bezpečnost a rozšiřují oblast použití.
BICOLOUR - technologie pletení různých vzorů na jednom laně -jasné značení středu, naprosto čistý a ničím
nerušený přehled o tom, jak daleko se nachází můj spolulezec.
Dobrá odolnost a nízká váha z něj dělají nejlepšího průvodce při vašich ledovcových túrách a výletech na
skialpech.
průměr lana (mm): 8.5
hmotnost (g/m): 45
posuv opletu (mm): 1
statické prodloužení (%): 7
dynamické prodloužení (%): 35
uzlovatelnost: 1
počet UIAA pádů min: 10
počet (UIAA) pádů max: 11
max. rázová síla (kN): 5

Lano Static 12
Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění
osob nad volným prostorem. S rostoucím průměrem se zvyšuje pevnost lana.
Materiál: PA.Lano typu A má požadovanou minimální pevnost 22 kN a je určeno pro činnosti ve výškách a nad
volnou hloubkou, pro záchranu, speleologii a podobné činnosti.
Uvnitř lana je kontrolní páska probíhající celou délkou lana, udávající označení výrobce, typ lana a číslo normy,
rok výroby číslicí a materiál, ze kterého je lano vyrobeno.

průměr lana (mm): 12
hmotnost (g/m): 92
posuv opletu (mm): 4
poměrná hmotnost opletu (%): 35
srážení (%): 1.8
pevnost kN: 42
min. pevnost s uzly (kN): 25
prodloužení (50-150 kg)(%): 3.2
typ výrobku: A
počet pádů min: 20

Spouštěcí lano Timber 15.0
Lano nové konstrukce se zvýšenou pevností - velmi dobrá manipulace při spouštění a brždění břemen.
Materiál: PES
Arboristika
průměr lana (mm): 15
hmotnost (g/m): 174
pevnost kN: 61
Barva: černá/žlutá

Pomocná šnůra
Pomocné šňůry jsou vyrobeny z PA vlákna v konstrukci jádro – oplet. Silové šňůry 2 a 3 mm
jsou vyráběny v provedení bez jádra.
Pomocné šňůry se používají výhradně ke statickému namáhání. V žádném případě neslouží
k absorbování dynamické energie (např. při pádu).
Výrobce zakazuje používání pomocné šňůry jako dynamického lana. Pomocné horolezecké
šňůry jsou užitečným pomocníkem pro všechny vertikální dobrodružství, záchrany a
sebejištění.

Lano Tendon Speleo
Lano vyvinuto speciálně pro potřeby jeskyňářů. Vyznačuje se nízkou průtažností, vysokou statickou pevností a
nadstandardní odolností proti oděru. S rostoucím průměrem se zvyšuje pevnost lana.
Materiál: PA.Lano typu A má požadovanou minimální pevnost 22 kN a je určeno pro činnosti ve výškách a nad
volnou hloubkou, pro záchranu, speleologii a podobné činnosti.
Uvnitř lana je kontrolní páska probíhající celou délkou lana, udávající označení výrobce, typ lana a číslo normy,
rok výroby číslicí a materiál, ze kterého je lano vyrobeno.
průměr lana (mm): 10
hmotnost (g/m): 66
posuv opletu (mm): 0
poměrná hmotnost opletu (%): 42
srážení (%): 1.8
pevnost kN: 29
min. pevnost s uzly (kN): 16
prodloužení (50-150 kg)(%): 3.5
typ výrobku: A
Norma: EN 1891, CE 1019
počet pádů min: 20

Lano Tendon Canyon Grande
Výborná uzlovatelnost, zachování měkkosti i po opakovaném několikanásobném namočení a zářivé barvy
kontrastující s barvou vody, maximální oděruvzdornost a zvýšená odolnost proti vodě. PLAVE.
Materiál: PA/PPV oplet/jádro.Testováno podle normy EN 1891 typ B s vyjímkou min. pevnosti a materiálu.
průměr lana (mm): 10
hmotnost (g/m): 61
posuv opletu (mm): 2.6
poměrná hmotnost opletu (%): 49
srážení (%): 1.7
pevnost kN: 18
min. pevnost s uzly (kN): 12
plave: ano
počet pádů max: 50 /závaží 55kg, pádový faktor 1
prodloužení (50-150 kg)(%): 3.2
Norma: Testováno podle normy EN 1891 typ B s výjimkou min.pevnosti a materiálu

Lano Tendon Trust
Jednoduché dynamické lano s vysokým bezpečnostním faktorem a obrovskou výdrží. Lanová centra a horoškoly
- tam nejvíce oceníte vlastnosti tohoto výrobku.
průměr lana (mm): 11
hmotnost (g/m): 79
posuv opletu (mm): 1.3
statické prodloužení (%): 6.1
dynamické prodloužení (%): 34
uzlovatelnost: 0.9
počet (UIAA) pádů max: 16
max. rázová síla (kN): 8.1

Lano Tendon Alpine 7,9
Lano je určeno zejména pro horské vůdce pro "vedení na krátkém laně".
Vynikající pro všechny druhy sportů v horách - nízká hmotnost a špičkové parametry jej předurčují pro
skialpinistické túry nebo vysokohorskou turistiku. Dovede Vás i na ty nejvyšší vrcholy.
Velmi lehké lano s dlouhou životností nabízíme v krátkých délkách 20 a 30m, stejně jako ve 200m cívkách.
průměr lana (mm): 7.9
hmotnost (g/m): 39
uzlovatelnost: 0.8
počet (UIAA) pádů max: 6 /16
max. rázová síla (kN): 5.4 / 7.8
posuv opletu (mm): 0
statické prodloužení (%): 6.7 /7
dynamické prodloužení (%): 34 /32

Lano Tendon Canyon Salamander
Plovoucí canyoningové lano Salamander je opravdovou špičkou, s 10,2 milimetry má i po opakovaném namáčení
ve vodě výbornou uzlovatelnost, zachovává si měkkost a zvýšenou voděodolnost. Salamander je lehké lano,
konstrukce a použité materiály pomáhají minimalizovat srážlivost lana ve vlhkém prostředí, lano má silnější a
hrubší oplet a plave na vodě.
průměr lana (mm): 10.2
hmotnost (g/m): 60
poměrná hmotnost opletu (%): 47
posuv opletu (mm): 0
srážení (%): 0
pevnost kN: 23
min. pevnost s uzly (kN): 12
Norma: CE 1019/ Testováno podle normy EN 1891 s výjimkou materiálu a počtu pádů
plave: ano
prodloužení (50-150 kg)(%): 2.6
typ výrobku: B
počet pádů max: 26 /závaží 55kg, pádový faktor 1

Lano Tendon Reep

Pomocná horolezecká šňůra 25m.
hmotnost (g/m): 39.8
min. pevnost (daN): 1640
průměr (mm): 8

Karabina Tendon Guide
Pevnost v podélné ose: 30kN
Pevnost v příčné ose: 10kN
Pevnost s otevřeným zámkem. 10kN
Hmotnost: 70g
EN 12275, 362 B

Karabina Trapper 799
Pevnost v podélné ose 23 kN
Pevnost v příčné ose 10 kN
Pevnost s otevřeným zámkem 9kN
Hmotnost: 55g
EN 12275

Karabina Trapper 769
Pevnost v podélné ose 23 kN
Pevnost v příčné ose 10 kN
Pevnost s otevřeným zámkem 9kN
Hmotnost: 55g
EN 12275

Karabina Argon alu
Pevnost v podélné ose: 23kN
Pevnost v příčné ose: 9kN
Pevnost s otevřeným zámkem. 10kN
Hmotnost: 39g
EN 12275

Slaňovací osma
Jistící a slaňovací osma, moderní design, elox provedení.

Blokant Duck
Blokant/polohovač od firmy Kong - koncipován pro lana průměru 8 - 13mm, první a jediné zařízení, které funguje
také pro ploché a duté smyčky od 10 do 15mm. Vzhledem k malému rozměru lze blokant ovládat jednou rukou.
Hmotnost: 70g.

Kladka Pamir Fast
Dvojitá kladka s pevnými bočnicemi a dvěma kuličkovými ložisky, vhodná pro lana do průměru 13mm, slitina
hliníku, pevnost 30kN, hmotnost 330g.

Šplhadlo Lift levé(pravé) alu
Blokant pro výstup po laně, průměr lana 8 - 13mm.
EN 567 - CE 0123
Hmotnost: 225g

Úvazek Spider
Extrémně lehký a dokonale anatomicky střižený úvazek s dělenými odvětranými zády a pohodlnými nohavičkami,
určený zejména pro sportovní lezení. Nízká váha, vysoká míra pohodlí a progresivní systém nastavení pasu jsou
parametry, které oceníte při závodech a lezení extrémních sportovních cest.
Vyberte správnou velikost

Velikost Opasek (cm) Nohavice (cm)
XS
65 – 75
46 – 50
S
70 – 80
50 – 54
M
75 – 85
54 – 58
L
80 – 90
58 – 62
XL
85 – 95
62 – 66
XXL
90 – 100
62 – 66
velikost: XS
hmotnost: 395
Norma: EN 12277 / CE 1019

Házecí pytlík
Tři gramáže pytlíku k nahazování lana v jasných barvách dobře viditelných v korunách stromů. Hmotnost: 300g.

Pytlík na křídu
Povedený bavlněný pytlík na křídu (chalkbag) univerzální velikosti.

Univerzální přepravní vak
Univerzální vak pro přenášení materiálu, odolný a nepromokavý materiál, dva ramenní popruhy.
Rozměry. 30 x 30 x 60cm

Vak na lano Tendon Speedy
Novinka pro rychlé a komfortní sbalení lana. ROPE BAG SPEEDY je vyroben z lehkých a
voděodolných tkanin, je skladný a snadno se vejde i do malého batohu. Jednoduchou manipulací
lze lano bleskově sbalit i rozbalit a přitom je nezamotat. Praktická záležitost

