LEZEČKY

Lezečky

Precízne lezečky s maximálnym
výkonom. Viac výkonu a komfortu
sa už ani nedá vyžadovať.
Extrémne predpätie týchto lezečiek
vás presvedčí neuveriteľným
prenosom sily, ktorá dodá každému
lezcovi nepretržitú istotu.
Jediné vhodné lezečky
na previsy a najmenšie stupy.

LEZEČKY

PREHĽAD

Použitie:
Šnurovacie lezečky
najvyššej rady
pre všetkých lezcov
a boulderov,
ktorí obzvlášť kladú
dôraz na výkon
svojich lezečiek.

Použitie:
Dokonalá výzbroj
pre bouldering
a súťaže.

Použitie:
Vrcholové šnurovacie
lezečky pre najobtiažnejšie cesty
v športovom lezení.

Použitie:
Perfektné všestranné
lezečky, vhodné
na kapsy, madlá,
špáry aj misky.

Použitie:
Dokonalé všestranné
lezečky so zapínaním
Velcro, vhodné
na vhodné na kapsy,
madlá, špáry aj misky.

Použitie:
Lezečky na všeobecné použitie v boulderingu, v športovom
aj v indoor lezení,
hodia sa na trenie,
špáry, a kapsy.

Použitie:
Pohodlné lezečky
s kvalitou od Mamuta
za veľmi dobrú cenu.

Použitie:
Naše veľmi dobre
známe detské
lezečky.

Použitie:
Dokonalé lezečky
do telocvične
a na zapožičiavanie.

Použitie:
Vrcholové lezečky
s Velcro zapínaním
na najobtiažnejšie
lezecké cesty
a bouldering.

Použitie:
Expedičné lezenie.

LEZEČKY

PREHĽAD

Stup na prsty

Stup na pätu

Špáry

Zapínací systém

Trenie

Guma

Kapsy

Tvar / Model

Madlá

Výber správnych lezečiek

Všestranné

Expedičné lezenie

Lezenie po veľkých stenách

Alpinistické skalolezenie

Tradičné lezenie

Rada

Dlhé, náročné alpinistické lezenie

Indoor-ové lezenie

Bouldering

Športové lezenie

Extrémne náročné lezenie

Oblasť použitia

Šnúrky

Šnúrky
Velcro
Rýchle šnúrky
Velcro

Rýchle šnúrky
Velcro
Rýchle šnúrky
Rýchle šnúrky

optimálna voľba / optimal
vhodné / suitable

BROŽÚRKA LEZEČIEK MAMMUT
Naša brožúrka obsahuje užitočné
tipy a cenné technické informácie
o lezečkách. Je k dispozícii vo vašej
predajni lezeckých potrieb,
alebo si ju môžete stiahnuť
na www.mammut.ch

SÉRIA CHALLENGE – maximálna precíznosť
Lezečky do najtvrdších podmienok. Najvyššia precíznosť vďaka
extrémne asymetrickému tvaru, agresívna flexibilita, intenzívne
prehnutá päta a podpora prstov. Lezečky zo série Challene sú
radikálne optimalizované na podávanie najväčšieho výkonu. Jednoducho
to pravé, keď na skalách potrebujete maximálnu dávku sily a techniky.

SÉRIA BASE – trvácny komfort
Dôveryhodný spoločník na zdĺhavé lezenie. Pre dlhšie
alpinistické cesty a dokonca aj pre veľké steny, kde je obzvlášť
dôležité, aby vaše nohy neboleli pri druhom výstupe a kde tiež
záleží na tom, aby lezečky neboli opotrebované už po týždni lezenia.
Lezečky zo série Base sú tvarované pre komfort a špeciálne robustná
konštrukcia sa úžasne hodí na každé dobrodružné lezenie,
ktoré vyžaduje vytrvalosť.

Lezečky

BALANCE – vyvážené všestranné lezečky
Precízne lezečky na všestranné použitie. Malé kompromisy
v tvare a v podpore prstov prinášajú viac komfortu.
Všetkým, ktorí chcú zvládnuť každú situáciu v jedných
a tých istých lezečkách, odporúčame sériu Balance. Vrcholové modely
zo série Balance navyše ponúkajú dostatok precíznosti na to,
aby obstáli aj pri používaní na kapsách.

LEZEČKY
Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Koža, Syntetická koža
Nie je
Vibram® 4mm
Radical A
2 – 11, 12, 13
400 g

Šnurovacie lezečky najvyššej triedy pre
všetkých lezcov a boulderov, ktorí kladú
obzvlášť veľký dôraz na výkon lezečiek.

modro-zelené

Vlastnosti:
- Asymetrická a tvarovo prehnutá lezečka,
ktorá má dokonalý ťah v previsoch
a výborne prenáša silu na malých stupoch
- Mix prírodnej a syntetickej kože umožňuje
koordinovať komfort a výkon
v ideálnom pomere
- Špeciálna konštrukcia gumenej päty
zabezpečuje dokonalé a trvácne
rozpínanie. Progresívny prenos sily
z chodidla na prsty
- Jemný, anatomický tvar medzipodošvy
prináša vyššiu silu
- Super Sticky Vibram® XSV guma
- Pohodlný šnurovací systém

SAMURAI, BOJOVNÍK NA VERTIKÁLNE SKALY

Syntetická koža
Koža

Mix materiálov:
Komfort a stabilita strihu každej lezečky väčšinou závisí
od výberu materiálu pre zvršok.
Kombináciou syntetickej a prírodnej kože sa dosahuje
vysoký stupeň komfortu v namáhanej zóne. Materiál
súčasne počas celej životnosti výrobku dobre zvláda
rozpínanie lezečky, ktorá je prehnutého tvaru.

Tvar RADICAL

Tvar:
Extrémne prehnuté a asymetrické lezečky dovoľujú
precízny a dokonalý presun všetkej sily
aj na najmenších stupoch.

Konštrukcia:
Inovatívna, extrudovaná gumená konštrukcia
uľahčuje prenos sily na prsty.
To potom podporuje optimálne rozloženie tlaku
z chodidla cez prsty až na najmenšie chyty.
Navyše, nová konštrukcia zaručuje dokonalé
umiestnenie nohy v lezečke.

LEZEČKY
Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Syntetická koža
Nie je
Mammut Pro
Radical S
2 – 11, 12, 13
400 g

Dokonalá výzbroj pre bouldering a súťaže.

biele

Vlastnosti:
- Rapídne prehnutý tvar pre silu v prstoch
- Syntetická koža
pre väčšiu stabilitu materiálu
- Bez podošvy,
aby sa zabezpečila vynikajúca citlivosť
- Exkluzívne tvarovaná podrážka Mammut
- Super Sticky Mammut Pro guma
- Viaceré úchytky uľahčujú
obúvanie a vyzúvanie

Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Syntetická koža
Bavlna
Vibram® 4mm
Radical A
2 – 11, 12, 13
400 g

Vrcholové lezečky pre najobtiažnejšie
športové lezecké cesty.

modré

Vlastnosti:
- Intenzívne prehnutý tvar pre silu v prstoch
- Syntetická koža
pre väčšiu stabilitu materiálu
- Jemne anatomicky tvarovaná
medzipodošva pre zvýšenú
silu na okrajoch
- Exkluzívne tvarovaná podrážka Mammut
- Super Sticky Vibram® XSV guma
- Jednoduchý šnurovací systém

Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Syntetická koža
Bavlna
Vibram® 4mm
Radical A
2 – 11, 12, 13
400 g

žlté

Vlastnosti:
- Intenzívne prehnutý tvar pre silu v prstoch
- Syntetická koža
pre väčšiu stabilitu materiálu
- Jemne anatomicky tvarovaná
medzipodošva pre zvýšenú
silu na okrajoch
- Exkluzívne tvarovaná podrážka Mammut
- Super Sticky Vibram® XSV guma
- Zapínanie Velcro pre jednoduché
obúvania a vyzúvanie

Lezečky

Vrcholové lezečky pre najobtiažnejšie
lezecké cesty a bouldering.

LEZEČKY
Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Syntetická koža
Bavlna
Vibram® 4mm
Standard
2 – 11, 12, 13
400 g

Dokonalé všestranné lezečky,
vhodné na kapsy, madlá, špáry a misky.

červené

Vlastnosti:
- Precízny a pohodlný tvar. Výborný
kompromis medzi výkonom komfortom
na dlhých cestách
- Štandardný tvar optimálne sedí
- Stredne tvrdá medzipodošva
pre zvýšenú silu na okrajoch
- Syntetická koža pre väčšiu
stabilitu materiálu
- Rýchly a precízny šnurovací systém
- Super Sticky Vibram® XSV guma

Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Koža
Nie je
Vibram® 4mm
Standard
2 – 11, 12, 13
460 g

Dokonalé, všestranné lezečky
s Velcro zapínaním, vhodné na kapsy,
madlá, špáry a misky.

sivé

Vlastnosti:
- Precízny a pohodlný tvar.
Dobrý kompromis medzi výkonom
a komfortom na dlhých cestách
- Štandardný tvar optimálne sedí
- Stredne tvrdá medzipodošva
pre zvýšenú silu na okrajoch
- Prírodná koža pre väčší komfort
- Verzia so zapínaním Velcro
pre jednoduché obúvania a vyzúvanie
- Super Sticky Vibram® XSV guma

Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Koža
Nie je
Mammut Pro
Asymmetric
2 – 11, 12, 13
480 g

Lezečky na tréning
na skalách a v telocvični.

sivé

Vlastnosti:
- Excelentné tréningové lezečky
- Prírodná koža pre väčší komfort
- 3 elastické zapínania
tvz. baleríny – umožňujú jednoduché
obúvanie a vyzúvanie
- Rozdelená päta zabezpečuje
komfort a precíznosť
- Super Sticky Mammut Pro guma

LEZEČKY
Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Koža
Nie je
Mammut SF
Comfort
3,5 – 11, 12, 13
480 g

Kvalitné a pohodlné lezečky
od Mammuta za veľmi dobrú cenu.
Vlastnosti:
- Širší priestor na prsty, neprehnutá päta
a rovný tvar ponúkajú extrémne pohodlie
- Super kvalita za prijateľnú cenu
- Tvrdšia guma pre dlhšiu trvácnosť

modré

Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

Pohodlné, flexibilné a jemné detské lezečky.
Prvé lezečky na trhu,
ktoré budú rásť spolu s vašim dieťaťom.
Vlastnosti:
- Špeciálna konštrukcia päty umožňuje rýchle
prispôsobenie rôznym veľkostiam chodidla
- Vďaka špeciálnemu dvojitému Velcro
zapínaniu si ich jednoducho obujú deti samy
- Zvýšená flexibilita vďaka jemnej gumenej
podrážkovej konštrukcii
- Špeciálne jemná podrážka s dobrými trecími
vlastnosťami, ktorá zvyšuje citlivos
- Povzbudenie pre novú generáciu

Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

bledo modrá

Dokonalé lezečky do telocvične
a na požičiavanie.
Vlastnosti:
- Dvojitá špička pre dlhšiu trvácnosť
- Širší priestor na prsty, neprehnutá päta
a rovný tvar ponúkajú extrémne pohodlie
- Putká na päte vám pomôžu
lezečky spárovať
- Európske a britské číslovanie
pre jednoduché triedenie
- Dobre viditeľná farba
- Predávajú sa len v celých číslach

Zvršok / Fabric:
Podšívka / Lining:
Podrážka / Sole:
Tvar / Last:
Veľkosť / Size:
Hmotnosť / Weight:

čierne/strieborné

Koža
Nie je
Mammut SF
Comfort
3 – 13, len celé čísla
540 g

Koža, Cordura
Bavlna
Mammut SF
Comfort
3 – 13, len celé čísla
850 g

Pohodlné lezečky na expedície,
ktoré ponúkajú precíznosť a presnosť
aj v najťažších podmienkach.
Vlastnosti:
- Veľmi teplé a pohodlné vďaka
izolujúcej podšívke
- Kombinácia zapínania Velcro so šnúrkami
je ideálna pri používaní rukavíc
- Širší priestor na prsty a neprehnutá päta
vytvárajú pohodlné lezečky
- Podpätok, ktorý absorbuje otrasy
- Vnútro je vyrobené z prírodnej kože,
a preto sú lezečky pohodlné
- Nylonový ochranný kryt
odpudzuje vodu a sneh
- Predávajú sa len v celých číslach

Lezečky

modro-červené

Koža
Nie je
Mammut SF
Comfort
25 - 33
220 g

