
Ultra- ľahké športové lano pre široké 

použitie. Lano, ktoré dokáže takmer 
TMčokoľvek vďaka úprave duraFlex  

TMa superDRY . Priemer lana 9,5 mm 

s vysokým pomerom poťahu robí 

toto lano ideálne pre intenzívny 

tréning vonku alebo na umelej 

stene. S váhou len 59 g/m patrí toto 

lano medzi špičku vo svojej váhovej 

kategórii a  výrazne zjednodušuje 

lezeckú výstroj. fanúšikov 

snowboardingu.
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Oblasť použitia Typ lana Výber správneho lanaRada Úprava

S
ka

ln
é

 h
o

ro
le

ze
ct

vo

D
lh

é
 ľ

a
d

o
vé

 a
 m

ix
o

vé
 c

e
st

y

L
e

ze
n

ie
 v

ľa
d

e

K
la

si
ck

é
 h

o
ro

le
ze

ct
vo

V
ia

cd
ĺž

ko
vé

 le
ze

n
ie

Š
p

o
rt

o
vé

 le
ze

n
ie

U
m

e
lá

 s
te

n
a

 

R
o

zp
ra

co
va

n
é

 c
e

st
y 

s
ča

st
ým

i p
á

d
m

i

L
e

ze
n

ie
 s

h
o

rn
ým

 la
n

o
m

B
ig

 W
a

ll 
le

ze
n

ie

Z
á

ch
ra

n
a

 (
R

e
sc

u
e

)

Jednoduché 
lano

Polovičné lano

Dvojité lano

optimálna voľba / optimal

vhodné / suitable

Lezenie typu red-point (RP) / Red point climbing

KATALÓG MAMMUT LÁN
Náš katalóg obsahuje všetko, 
čo vieme o lezeckých lanách. 
K dispozícii v obchdoch 
s lezeckým vybavením alebo 
je dostupný k stihnutiu 
na stránke www.mammut.ch

Teflónový povlak zvyšuje trvácnosť ľahkých lán
S použití procesu COATINGfinish od firmy mammut je výsledkom 
teflónová úprava, ktorá znižuje trenie medzi jednotlivými vláknami 
a zlepšuje ich  schopnosť prenášať zaťaženie a tým môže každé 
vlákno priniesť svoje maximum k celkovej výdrži lana.  Vďaka tejto 
technológii sa záťaž rovnomernejšie rozloží a to umožňuje, aby 
firma Mammut vyrábala ľahšie a pevnejšie laná. COATINGfinish tiež 
prináša maximálnu možnú ochranu voči vode a výsledkom 
je extrémne dobrá manipulácia s lanom.

superDRY úprava poskytuje maximálnu ochranu 
voči vode a špine
superDRY  úprava  prináša túto ochranu nielen na oplete ale aj na 
jadre, čím sa lano stáva odolnejším voči poveternostným vplyvom 
a zároveň aj lepšie odoláva špine a prachu. Týmto sa tiež zvyšuje 
výdrž lana v tvrdých podmienkach a samozrejme sa zlepšujú aj 
manipuláciu s lanom počas jeho životnosti.

durafFLEX udržuje hladkú, stálu manipuláciu 
a vysokú životnosť lana
Tento proces za pomoci extra tepelnej úpravy na už hotovom lane 
udržuje vlastnosti manipulácie počas samotného používania lana. 
Laná zostávajú pružné, mäkké na dotyk a  zachovávajú si svoj 
pôvodný priemer.  A zachovávajú s tieto vlastnosti aj po viac 
násobnom kontakte s vodou, vystaveniu slnečnému čiareniu, 
špine a opakovanému používaniu.
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CHALLENGE LINE  ľahké laná
Zlepšená technológia na najvyššej úrovni 
pre situácie, kedy sa počíta každý gram. Tieto 
laná v sebe kombinujú minimálnu hmotnosť 

a priemer so zabezpečením pevnosti a perfektnej manipu-
lácie s lanom. Každé z lán má pramene jadra potiahnuté 
teflónom tzv. COATINGfinish, čím sa zabezpečí, že pri 
páde prenášajú zaťaženie všetky vlákna rovnomerne. 
V ruke sú úžasne poddajné, po skale sa sunú takmer bez 
trenia a absorbujú podstatne menej prachu a nečistôt. 
“Top voľba” laná pre lezcov s veľkými nárokmi.

–

BALANCE LINE  všestranné laná
Táto overená a rada Mammut je zaujímavá 
práve svojimi vyváženými vlastnosťami. 
Vysoká pevnosť, minimálna hmotnosť, 

komfortná manipulácia s lanom a dlhá životnosť sú 
perfektne skombinované. Tisíce spokojných užívateľov 
dôverujú týmto lanám už dlhé roky. 
A práve preto sú sú tieto laná najlepším výberom 
ak potrebujete jedno lano pre mnoho rôznych aktivít.

–

BASE LINE – základné laná 
Laná rady Base line ponúkajú známu kvalitu 
Mammut a výdrž pre široké použitie. Tieto 
multifunkčné laná  sa hodia pre klasické športové 
lezenie a taktiež pre lezenie na umelých stenách. 

Tieto laná su ideálne pre príležitostné športové a klasické 
lezenie, lezenie s horným lanom a sú vhodné pre každého 
lezca, ktorému záleží na cene. 



LANÁ

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Ultraľahké lano pre použitie v časoch, 
keď sa počíta každý gram. Najmenší priemer 
a najľahšie lano na svete. CoatingFinish 
a úprava Triosafe prináša ideálne 
charakteristiky.

Oblasť použitia:
Lano určené pre lezenie „OnSight“ 
a „red point“. Nie je vhodné pre nacvičovanie 
ciest a lezenie s horným lanom.

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Ultraľahké jednoduché lano s extrémne 
malým priemerom. Najlepšie vlastnosti 
a dlhá životnosť vďaka povlaku CoatingFinish 
a úprave Triosafe pre zvýšenie 
bezpečnosti pri zlaňovanií.

Oblasť použitia:
Lano určené pre „OnSight“ a „red point“ 
lezenie a pre extrémne športové lezenie 
a obtiažne cesty alpského charakteru. 
Lano nie je vhodné pre nacvičovanie ciest 
a pre istenie s horným lanom. 

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Ultraľahké jednoduché lano. S extrémne 
malým priemerom a nízkou hmotnosťou. 
CoatingFinish a úprava Triosafe 
pre zvýšenie bezpečnosti.

Oblasť použitia:
Lano určené pre „OnSight“ a „red point“ 
lezcov a pre 3-členné lanové družstvá. 
Lano nie je vhodné pre nacvičovanie ciest 
a pre istenie s horným lanom. 
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UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Ľahké, horolezecké, jednoduché lano s malou 
rázovou silou a s odolnosťou voči pádu cez 
ostrú hranu. Najlepšie vlastnosti a najväčšie 
bezpečnostné limity vďaka teflónovému 
poťahu vlákien a Triodess úprave.

Oblasť použitia: 
Alpské horolezectvo, veľké steny (big walls), 
horská služba, tradičné lezenie a  všade tam, 
kde je kombinácia malej hmotnosti a veľkých 
bezpečnostných limitov žiadúca.

UIAA pády (55 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 55 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Ultraľahké, dvojité horolezecké lano s veľmi 
malým priemerom a malou rázovou silou. 
Excelentná životnosť a vlastnosti pri 
manipulácii vďaka teflónovému poťahu 
vlákien CoatingFinish.

Oblasť použitia: 
Alpské horolezectvo, tradičné lezenie v ľade, 
mixové lezenie a alpské športové cesty

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Toto ultraľahké, dvojité horolezecké lano 
s povrchovou úpravou CoatingFinish 
pre dosiahnutie extra životnosti a odolnosti 
voči pádu cez ostrú hranu nevyhnutné 
pri alpskom lezení.

Oblasť použitia: 
mixové cesty, alpské športové cesty, extrémne 
horolezectvo, kde sa počíta každý gram.
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UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Ľahké lano s malým priemerom 
a vlastnosťami pre vysoké zaťaženie vďaka 
zvýšenému podielu opletu.

Oblasť použitia:
Športové lezenie, horolezectvo 
ako aj alpské športové lezenie, 
kde záleží na každom grame.

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Procesy finálnej úpravy Mammut 
(SuperDry a DuraFlex) dali tomuto lanu dlhú 
životnosť a tiež veľmi dobrú manipuláciu. 
Vďaka relatívne malému priemeru 9,8 mm  
má Tusk veľmi široké použitie. 

Oblasť použitia: 
Športové lezenie, alpské športové lezenie, 
lezenie na umelej stene, horolezectvo.

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti:
Nízka hmotnosť a veľmi dobrá manipulácia 
spolu s odolnosťou voči oderu robia toto 
lano naozaj výnimočným.

Oblasť použitia: 
Športové lezenie, tradičné lezenie, obtiažne 
alpského charakteru, horolezectvo.
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UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Už meno prezrádza pevnosť tohto lana. 
Etrémna odolnosť a ideálna manipulácia 
robia toto všestranné lano spoľahlivým 
partnerom pre všetky situácie.

Oblasť použitia: 
Športové lezenie, tradičné lezenie, 
alpské lezenie, horolezectvo.

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Veľmi robustné, jednoduché a univerzálne 
lano s vysokými bezpečnostnými limitmi, 
malou rázovou silou a s veľmi dobrou 
manipulovateľnosťou.

Oblasť použitia: 
Športové lezenie, tradičné lezenie, 
alpské lezenie, horolezectvo.

UIAA pády (55 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 55 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
vďaka vysokému podielu opletu je toto 
polovičné lano extrémne robustné 
a odolné voči opotrebovaniu trením po skale, 
má vysoké bezpečnostné limity 
a excelentné vlastnosti.

Oblasť použitia: 
alpské horolezectvo, tradičné skalolezectvo, 
lezenie v ľade a mixové lezenie.
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UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Ľahké športové lano s vynikajúcim 
pomerom cena/výkon.

Oblasť použitia:
športové lezenie, tréning

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Klasické jednoduché lano s vynikajúcim  
pomerom cena/výkon.

Oblasť použitia:  
Pre začiatočníkov a rekreačných lezcov, 
nie je vhodné pre alpské lezenie 
a horolezectvo.

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Klasické jednoduché lano s vynikajúcim  
pomerom cena/ výkon. Lano Passion je 
v ponuke so zlaňovacím prostriedkom 
mammut Fuse a je ideálnym setom 
pre začiatočíkov.

Oblasť použitia:  
Pre začiatočníkov a rekreačných lezcov, 
nie je vhodné pre alpské lezenie 
a horolezectvo.

Technické informácie týkajúce sa lezeckých lán môžu mať v dôsledku procesov pri výrobe  odchylku 2%. 



LANÁ

L
a
n

á

UIAA pády (80 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 80 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Robustné, oderu odolné  lano s veľmi dobrým 
pomerom cena/výkon.

Oblasť použitia:  
Pre začiatočníkov, tréning, lezenie 
na umelej stene, lezenie s horným istením. 
Nie je vhodné pre alpské lezenie 
a horolezectvo.

UIAA pády (55 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 55 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Ľahké polovičné lano s veľmi dobrým 
pomerom cena/výkon.

Oblasť použitia: 
Alpské horolezectvo, alpské športové lezenie. 
Nie je vhodné pre skialpinizmus 
a ľadové lezenie.

UIAA pády (55 kg závažie) / UIAA-falls (1 strand 55 kg):
Hmotnosť (na meter dĺžky) / Weight/m:
Posun opletu voči jadru / Sheath slippage:
Rázová sila / Impact force:
Prieťažnosť (pri 80 kg) / Elongation with 80 kg:
Prieťažnosť pri 1. páde / Elongation at 1st drop (fall):
Podiel opletu / Proportion of sheath:
Typ stroja / Type of machine:

Dĺžka / Lenght: Farba / Colour:

Vlastnosti: 
Špeciálna konštrukcia pre použitie vo vnútri 
je extrémne odolná ale zároveň si udržuje 
dobrú manipuláciu.  

Oblasť použitia: 
Intenzívne použitie, každodenné istenie 
s horným lanom, indoor lezenie.

ŠPECIÁLNE LANÁ PRE ISTENIE S HORNÝM LANOM / 



LANÁ POMOCNÉ ŠNÚRY

Dĺžka / Farba /

Vlastnosti: 
Nové pomocné šnúry, používajú novú 
prevratnú Mammut technológiu 
Quick-Mesh. Táto technológia spája oplet 
a jadro do jednotnej konštrukcie umožňuje 
dosiahnutie  vyššiu efektivitu pri použití 
materiálu a tým pádom aj vyššiu 
odolnosť voči pretrhnutiu.

Oblasť použitia: 
Záchraňovacie metódy a techniky (prusik). 
Slučkové vklinence lavínové šnúrky. 

Hmotnosť / Sila potrebná na roztrhnutie /

Dĺžka / Farba /

Vlastnosti: 
Pozri Pro Cord.

Oblasť použitia: 
Dajú použiť na pripevnenie príslušenstva 
pri lezení, alebo na batoh, 
stan alebo ako šnúrky do topánok.

Hmotnosť / Sila potrebná na roztrhnutie /

MAMMUT PRO CORD  NAJNOVŠIA MAMMUT TECHNOLÓGIA PRE VÝROU LÁN

Nová generácia lezeckých lán Mammut určuje a posúva štandardy v oblasti bezpečnosti. 
Nová rada pomocných šnúr  založená na inovatívnej technológii výroby lán od firmy 
Mammut.  Prvý krát používa takzvanú „rapid weave technológiu“, vonkajší oplet je 
mechanicky prepojený s jadrom počas jeho produkcie.  

Výsledkom je lano s jasnými výhodami:
- žiadny posun opletu 
- zlepšenie využitia materiálu a vyššia pevnosť
- udržuje si priemer a tvar 
- unikátny dizajn

Mammut so svojou radou Pro Cord znova posunuli latku vo výrobe lán.

(obrázok A)

(obrázok B)

(obrázok C)



LANÁ POMOCNÉ ŠNÚRY

L
a
n

á

Dĺžka / Farba /

Vlastnosti: 
pomocné šnúry Mammut Pro Cord 
v priemere 2-6 mm v prakticky krátkych 
dĺžkach. Jadro spojené s opletom 
eliminuje posun opletu garantuje zvýšenie 
pevnosti a štrukturálnu stabilitu.

Oblasť použitia: 
Záchraňovacie metódy a techniky (prusik). 
Slučkové vklinence lavínové šnúrky.

Sila potrebná na roztrhnutie /

Dĺžka / Farba /

Vlastnosti:  
Robustné, pevné, dobrá uzovateľnosť, 
dodáva sa ako 150 metrový kotúč.

Oblasť použitia: 
dajú použiť na pripevnenie príslušenstva 
pri lezení, alebo na batoh, stan 
alebo ako šnúrky do topánok.

Sila potrebná na roztrhnutie /Hmotnosť /

Dĺžka / Farba /

Vlastnosti: 
Špeciálne pletené jadro, pevné, nízko 
prieťažné, ľahko uzlovateľné, pružné. 
Dodáva sa v 150 metrových kotúčoch.

Oblasť použitia: 
Záchraňovacie metódy a techniky (prusik). 
Slučkové vklinence lavínové šnúrky.

Sila potrebná na roztrhnutie /Hmotnosť /



LANÁ STATICKÉ LANÁ

Dĺžka / Farba /

Vlastnosti: 
Toto statické lano je vysoko odolné voči 
oderu, veľmi nízka prieťažnosť, 
maximálna pevnosť a  extrémna 
robustnosť a veľmi dlhá životnosť.

Oblasť použitia: 
univerzálne, speleológia, expedície, 
big walls, kaňoning, horská záchrana. 
Nie je vhdné pre dynamické istenie.

Sila potrebná na roztrhnutie /Hmotnosť /


