
TECHNICKÝ MATERIÁL

Tvarovaná In-Mold lezecká prilba 

s maximálnou funkčnosťou 

a minimálnou váhou. Vďaka 

výrobnej technológií In-Mold má 

skvelé vlastnosti, ktoré ju predurčujú 

na použitie pri tých najtvrdších 

bezpečnostných nárokoch. 

Široké vetracie otvory spolu 

s ergonomickým vnútorným tvarom 

zaisťujú veľký komfort a optimálnu 

ventiláciu. Ultra-ľahký Tripod je 

ideálnym spoločníkom na skaly.
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TECHNICKÝ MATERIÁL PREHĽAD

Via Ferrata

Súpravy expresiek

Karabíny

Karabíny

Prilby

Istiace prostriedky

Slučky a popruhy



TECHNICKÝ MATERIÁL PREHĽAD
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Balík Via Ferrata

Slackline

Slučky a popruhy



TECHNICKÝ MATERIÁL PRILBY

PRILBY IN-MOLD

Prilby In-Mold pozostávajú z tenkej a relatívne mäkkej vonkajšej škrupiny, ktorá je 
prepojená na EPS (polystrén) jadro permanentne tlmiace náraz. Táto konštrukcia vytvára 
excelentnú nárazovú zónu s výbornou tlmiacou kapacitou. Prilby In-Mold sú najľahšie 
spomedzi všetkých typov prilieb. Práve preto je ich používanie viac ako príjemné.

Prilba In-Mold

Prilba Hybrid

Porovnanie vertikálneho nárazu

S
ila

Limita elasticity (10 kN)

Čas

Prilba Hybrid

Prilba In-Mold

PRILBY HYBRID

Prilby Hybrid sú prechodom medzi prilbami In-Mold a robustnými škrupinovými prilbami. 
Prilba sa skladá z tvrdej a stabilnej vonkajšej škrupiny, ktorá zároveň do značnej miery 
povoľuje aj deformáciu. Vnútorná podpora je sprostredkovaná čiastočnou EPS škrupinou, 
ktorá tlmí nárazy. Prilby Hybrid kombinujú v sebe pozitívne prvky dvoch konštrukčných 
metód, čo sa odzrkadľuje v ich všestrannosti, extrémnosti a robustnosti.

optimálne / optimal

vhodné / suitable

Vlastnosti Použitie
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Prúdenie vzduchu

Veľké vetracie otvory 
pre silné prúdenie 
vzduchu a dobrý 
odvod tepla.

Popruh pod bradou

Plne prispôsobivý popruh 
pod bradou pre opti-
málne nastavenie.

Tylový popruh

Mechanizmus na 
jednoduché a rapídne 
prispôsobenie pre 
akúkoľvek veľkosť hlavy.

Držiaky na čelovku

Štyri veľké, stabilné 
držiaky vhodné 
na všetky typy čeloviek.

Norma

Všetky lezecké prilby 
Mammut spĺňajú normu 
12492:2000+A1:2002 
a majú GS certifikát.



Ľahká a dobre ventilovaná lezecká prilba 
s ergonomickým tvarom, vyrobená z extrém-
ne trvácnej tvrdej škrupiny. Koliesko ovládané 
palcom umožňuje rýchle prispôsobenie 
na veľkosť hlavy jednou rukou.

- Trvácna, tvrdá plastická škrupina
- Špeciálne vnútorné jadro EPS 

má vylepšené tlmiace vlastnosti
- 8 otvorov pre výbornú ventiláciu
- Koliesko pre efektívne 

a rýchle nastavenie na veľkosť hlavy
- Integrované držiaky na čelovku
- Plne prispôsobivý popruh pod bradou 

pre ideálne nastavenie
- Norma EN 12492

Hmotnosť / Weight: 380 g
Veľkosť / Sizes: 53 – 61 cm

Ultra ľahká lezecká prilba In-Mold 
s excelentným odvetrávaním, 
pre dlhodobé a náročné použitie. 
Jednoduchý a prispôsobivý systém 
garantuje ideálny komfort pri nosení.

- Prilba In-Mold s EPS jadrom 
a tvrdou škrupinou Microshell

- Veľké vetracie otvory pre dobrú cirkuláciu 
vzduchu a odvod tepla

- Ergonomické vnútro 
s komfortným vystužením

- Extra ľahký tylový popruh na jednoduché 
a rýchle prispôsobenie

- Tylový popruh s nastaviteľnou veľkosťou 
a výškou

- 4 veľké a stabilné držiaky na čelovku
- Plne prispôsobivý popruh pod bradou 

pre ideálne nastavenie
- Norma EN 12492

Hmotnosť / Weight: 380 g
Veľkosť / Sizes: 53 – 61 cm

TECHNICKÝ MATERIÁL PRILBY
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oranžová

biela modrá

strieborná

oranžová

Detská lezecká prilba In-Mold s ľahkým, 
jednoducho prispôsobivým tylovým 
popruhom pre najmladších lezcov. 
Veľké vetracie otvory a ergonomický tvar 
garantujú optimálny komfort pri používaní.

Vlastnosti: viď. Tripod.

Hmotnosť / Weight: 210 g
Veľkosť / Sizes: 47 – 55 cm



Celoročne použiteľná, trvácna, všestranná 
karabína. Dobrý pomer cena/výkon, 
s atraktívnou kvalitou od Mammuta.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 8 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 43 g, 43 g, 37 g, 37 g, 47 g

TECHNICKÝ MATERIÁL KARABÍNY

S rovným zámkom
strieborná

S prehnutým zámkom
strieborná

S drôtikovým zámkom
strieborná

S drôtikovým zámkom 
červená

S poistkou
strieborná

Zámok umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie 
umiestnenie. Trvácna karabína 
pre náročných používateľov.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 8 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 43 g, 44 g

S rovným zámkom
červená

S prehnutým zámkom
červená

Váži len 27 gramov, jedna z najľahších 
karabín na trhu. Moses je ideálnym 
spoločníkom pri horolezectve a tiež všade 
inde, kde záleží na hmotnosti. Vďaka 
drôtikovému zámku karabína nezamrzne.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 9 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 27 g

S drôtikovým zámkom
strieborná

S drôtikovým zámkom
bronzová



TECHNICKÝ MATERIÁL KARABÍNY
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Technicky sofistikovaná: Nový drôtikový 
bezpečnostný zámok spája v sebe výhody 
klasickej karabíny s poistkou Key Lock 
a karabíny s drôtikovým zámkom. 
Technológia Beam hot prináša optimálne 
využitie materiálu – nižšiu hmotnosť 
a vyššiu nosnosť.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 24 kN
Nosnosť: Priečny smer: 7 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 10 kN
Hmotnosť: 34 g, 34 g, 37 g, 38 g

S drôtikovým 
bezpečnostným zámkom

sivá

S drôtikovým 
bezpečnostným zámkom

Lime Green

Element HMS exceluje predovšetkým 
extrémnou trvácnosťou a zámkovým 
systémom, ktorý zabraňuje zasekávaniu 
a uviaznutiu lana v zámku, či v inej výstroji. 
Karabína použiteľná počas celého roka 
s top cenou v porovnaní k výkonu. 

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 9 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 9 kN
Hmotnosť: 85 g

Navrhnutá na podávanie vysokého výkonu. 
Technológia Beam (špeciálna, precízna, 
horúca metóda tavenia) redukuje váhu 
pri zachovanej vysokej nosnosti. 
Veľký oblúkový rádius garantuje jednoduché 
zamknutie pri akýchkoľvek uzloch 
a bezpečnostnej výstroji. Key Lock 
zaručuje jednoduché umiestnenie.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 22 kN
Nosnosť: Priečny smer: 7 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 7 kN
Hmotnosť: 72 g, 75 g, 78 g

S rovným zámkom
sivá

S prehnutým zámkom
Lime Green

So skrutkovacím zámkom
strieborná

So skrutkovacím zámkom
Basalt

Twistlock
Basalt

Twistlock Plus
Basalt



TECHNICKÝ MATERIÁL KARABÍNY

HMS karabína navrhnutá pre alpinistické 
použitie: minimálna hmotnosť, malý rozmer 
a stále plná použiteľnosť pre HMS istenie 
a všetky ostatné bezpečnostné doplnky.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 24 kN
Nosnosť: Priečny smer: 10 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 7 kN
Hmotnosť: 58 g

So skrutkovacím zámkom
sivá

Bionic HMS Mythos s aerodynamickým 
tvarom je trvácna. Táto karabína má všetky 
výhody technológia Beam. HMS na všetky 
účely pre precíznych používateľov.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 24 kN
Nosnosť: Priečny smer: 8 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 81 g, 84 g

So skrutkovacím zámkom
Basalt

Twistlock Plus
Basalt

Karabína s automaticky sa uzatváracím 
systémom. Ergonomický tvar a široký otvor 
slúžia na jednoduchú a rýchlu obsluhu.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 28 kN
Hmotnosť 137 g

Lemongrass



TECHNICKÝ MATERIÁL KARABÍNY
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Karabína s automatickým systémom Key 
Lock. Ergonomický tvar a široký otvor slúžia 
na jednoduchú a rýchlu obsluhu. 
Systém Key Lock zabraňuje, 
aby sa karabína zasekla.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 28 kN
Hmotnosť 137 g

sivá

Flat
rôzne

Mini karabíny

Nie sú určené na istenie ľudí.

Standard
rôzne

Light
rôzne

Karabína na kľúče
rôzne

S drôtikovým zámkom
antracit

Praktická karabína na príslušenstvo, 
vyrobená z vysoko kvalitného plastu 
na zaistenie ľadovcových šróbov a iného 
príslušenstva. Nie je určená na istenie osôb.



TECHNICKÝ MATERIÁL SÚPRAVY EXPRESIEK

Kombinácia dvoch silných karabín 
Element garantuje optimálnu bezpečnosť 
pre náročných lezcov. Trvácna karabína 
Element s rovným zámkom je pripojená 
k Element karabíne s drôtikovým zámkom 
16 mm polyamidovou slučkou, ktorá 
garantuje jednoduché a rýchle umiestnenie.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 8 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 89 g, 93 g

S rovným zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

10 cm
zlatá

S rovným zámkom
 / s drôtikovým zámkom

15 cm
zlatá

Rýchla expresková súprava, ktorá by nemala 
chýbať v žiadnej výbave. Key Lock ponúka 
najlepšie zacvakávanie a visenie. 
Silný a trvácny materiál zabezpečuje 
dlhú životnosť výrobku.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 8 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 98 g, 102 g, 92 g, 96 g

S rovným zámkom 
/ s prehnutým zámkom

10 cm
sivá

S rovným zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

10 cm
sivá

S rovným zámkom 
/ s prehnutým zámkom

15 cm
sivá

S rovným zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

15 cm
sivá

Základná expresková sada pre všetkých 
extrémistov. Ľahká karabína v kombinácii 
s ľahkou a kvalitnou 10 mm Dyneema 
slučkou umožňuje maximálnu redukciu 
hmotnosti. 60 cm variant je ideálny 
pre Big Walls a alpinistické lezenie.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 9 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 59 g, 71 g

S drôtikovým zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

10 cm
sivá

S drôtikovým zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

15 cm
žltá



TECHNICKÝ MATERIÁL SÚPRAVY EXPRESIEK
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Expreska z kolekcie Mammut pre najvyššie 
vrcholy. Karabína Bionic skombinovaná 
s ľahkou a spoľahlivou 10 mm Dyneema 
slučkou redukuje váhu. Dostupné buď 
v kombinácii: Bionic s rovným zámkom / 
s prehnutým zámkom, alebo Bionic 
s rovným zámkom / s drôtikovým 
bezpečnostným zámkom.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 22 kN
Nosnosť: Priečny smer: 7 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 10 kN, 7 kN
Hmotnosť: 80 g, 83 g, 73 g, 76 g

S rovným zámkom
 / s prehnutým zámkom

10 cm
sivá

S rovným zámkom
 / s prehnutým zámkom

15 cm
sivá

S rovným zámkom 
/ s drôtikovým bezpečnostným zámkom

10 cm
sivá

S rovným zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

15 cm
sivá

Kombinácia dvoch silných karabín Element 
garantuje optimálne bezpečie pre náročných 
lezcov. Trvácna karabína Element 
s rovným zámkom je pripojená na karabínu 
Element s drôtikovým zámkom 16 mm 
polyamidovou expreskovou slučkou 
pre jednoduché a rýchle umiestnenie.
Balenie s piatimi sadami za dobrý pomer 
cena/výkon v atraktívnej kvalite Mammut.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 8 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 89 g / kus

S rovným zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

10 cm
zlatá

S rovným zámkom 
/ s drôtikovým zámkom

10 cm
sivá

Rýchla expresková sada, ktorú musíte mať 
so sebou na všetkých výstupoch. 
Key Lock garantuje najlepšie zacvakávanie 
a visenie. Silný a trvácny materiál 
zabezpečuje dlhú životnosť výrobku.
Balenie s piatimi sadami pre náročných 
lezcov, ktorí obľubujú rýchle súpravy 
s technológiou Key Lock.

Nosnosť: Pozdĺžny smer: 23 kN
Nosnosť: Priečny smer: 8 kN
Nosnosť: Otvorený zámok: 8 kN
Hmotnosť: 96 g / kus



TECHNICKÝ MATERIÁL

Vlastnosti:
Táto Via Ferrata v tvare Y prináša nový 
štandard. Prvá a jediná Step-Web súprava 
na trhu ponúka bezpečnosť pre všetky 
váhové kategórie od detí až po dospelých. 
Vďaka inovatívnej 3-vrstvovej slučkovej 
konštrukcii skombinovanej s brzdiacim 
systémom umožňuje jemné brzdenie pri 
páde a znižuje nárazovú silu, aj ak ide o 
ľahkých dospelých, či deti. Jednoduchú 
manipuláciu zabezpečujú integrovaný 
stredový spoj, karabíny Key Lock a brzdiaci 
systém, ktoré sú uskladnené v samostatnom 
vrecku. Aby sa uľahčilo priťahovanie karabín 
bližšie k telu, Via Ferrata je vyzbrojená 
vysoko elastickými slučkami.
Zodpovedá norme EN 958 a UIAA 128.

Dĺžka /
Lenght:

Hmotnosť / Farba /
Weight: Colour:

oranžová 204

Vlastnosti:
Táto Via Ferrata v tvare Y 
prináša nový štandard. 
Prvá a jediná Step-Web súprava na trhu 
ponúka bezpečnosť pre všetky váhové 
kategórie od detí až po dospelých. Vďaka 
inovatívnej 3-vrstvovej slučkovej konštrukcii 
skombinovanej s brzdiacim systémom 
umožňuje jemné brzdenie pri páde a znižuje 
nárazovú silu, aj ak ide o ľahkých dospelých, 
či deti. Jednoduchú manipuláciu 
zabezpečujú integrovaný stredový spoj, 
karabíny Key Lock a brzdiaci systém, 
ktoré sú uskladnené v samostatnom vrecku.
Zodpovedá norme EN 958 a UIAA 128.

Dĺžka /
Lenght:

Hmotnosť / Farba /
Weight: Colour:

oranžová 204

Vlastnosti:
Súprava Via Ferrata Step-Web v tvare Y 
s konštrukciou brzdiaceho systému priamo 
na lane, na dosiahnutie najjednoduchšej 
manipulácie pri najväčšej možnej 
bezpečnosti. Elastická slučka zabezpečuje, 
aby karabíny ostali v blízkosti tela. 
Integrované karabíny Key Lock zabraňujú 
zapleteniu do istiaceho lana. Kombinácia 
bŕzd so špeciálne navrhnutým lanom 
pomáha dosiahnuť najnižšiu nárazovú silu. 
Vysoká nosnosť karabín garantuje 
dostatočnú bezpečnostnú rezervu.
Zodpovedá norme EN 958 a UIAA 128.

Dĺžka /
Lenght:

Hmotnosť / Farba /
Weight: Colour:

modrá 505



TECHNICKÝ MATERIÁL
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Vlastnosti:
Ľahká súprava Via Ferrata v tvare Y, 
s konštrukciou brzdiaceho systému na lane, 
je navrhnutý na zabezpečenie najnižšej 
nárazovej sily. Slučkový preväz umožňuje 
priame pripojenie na výstroj. Poskytuje 
dokonalú bezpečnosť, pretože funkčnosť 
je garantovaná aj v prípade, 
že sú obe karabíny zacvaknuté.
Zodpovedá norme EN 958 a UIAA 128.

Dĺžka /
Lenght:

Hmotnosť / Farba /
Weight: Colour:

lemongrass 253

Vlastnosti:
Súprava Via Ferrata v tvare V, 
so slučkovým okom pre jednoduchšiu 
manipuláciou a nízku nárazovú silu. 
Karabíny pre zdolávania najvyšších 
vrcholom ponúkajú vysokú bezpečnosť.
Zodpovedá norme EN 958 a UIAA 128.

Dĺžka /
Lenght:

Hmotnosť / Farba /
Weight: Colour:

lemongrass 253

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI VIA FERRATA STEP-WEB

Zámok na lane Zámok na slučke

Sila

Cesta

V prípade pádu progresívne narastá 
brzdná sila (pri tom nezáleží 
na telesnej hmotnosti).

Skalolezenie, hlavný trend v modernom horolezectve, prináša so sebou možnosť pádu, 
či už ide o začiatočníkom alebo profesionálom, mladých alebo starých, ľahkých 
alebo ťažkých. Problém je v tom, že neexistujú žiadne bezpečné lezecké súpravy 
pre deti a ľahkých ľudí. Nárazová sila je pri páde extrémne veľká 
aj pri najmenšom pádovom faktore.

Situácia: Po dvoch rokoch výskumu, vynašiel Mammut nový lezecká súprava, 
ktorá progresívne navyšuje kapacitu bŕzd pri páde. Dôsledkom toho sú ľahkí ľudia a deti 
zachytení jemnejšie a pôvodná nárazová sila, ktorá vzniká pri tradičných systémoch, 
je redukovaná. Systém: Vďaka inovatívnej konštrukcii s brzdnou slučkou, ktorá je 
zhrubnutá v troch častiach, vás zachytí jemne a bezpečne po akomkoľvek páde.



TECHNICKÝ MATERIÁL ISTIACE PROSTRIEDKY / SLUČKY

Istiaci prostriedok preverený časom 
v klasickom dizajne. Owl prináša optimálnu 
funkčnosť pre bezpečné istenie a zlaňovanie 
na dvojitých, polovičných a jednoduchých 
lanách všetkých rozmerov.

Hmotnosť: 150 g

čierna

strieborná rôzne

Extrémne ľahký „kýblik“ s otvorom na priame 
vedenie lana, ktorý zabraňuje zamotaniu 
a udržiava lano čisté. Taktiež je vhodný 
na zlaňovanie, pri ktorom treba použiť dvojité 
lano. Vhodný pre jedno alebo dve laná 
o hrúbke 7,5 – 11 mm.

Hmotnosť: 43 g

rôzne

Vlastnosti:
Vysoko technická expresková slučka 
pre najnáročnejšie úkony. Nadštandardne 
rozťahovateľné vlákno Dyneema dosahuje 
najvyššiu bezpečnostnú úroveň pri nízkej 
váhe. Integrovaný gumený prstenec 
zabraňuje tomu, aby sa karabíny 
v slučke otáčali.

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

sivá 013
sivá 013
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Vlastnosti:
Trvácne a odolné klasiky od Mammuta. 
Overená technológia je prispôsobená 
najnovším požiadavkám. Integrovaný 
gumový prstenec zabraňuje otáčaniu 
karabíny v slučke.

Dĺžka /
Lenght:

Šírka / Farba / Nosnosť /
Width: Colour: Breaking strenght:

zlatá 788
sivá 013
zlatá 788
sivá 013
zlatá 788
sivá 013

Vlastnosti:
Najtenšia polyamidová slučka na trhu. 
Napriek malej šírke ponúka táto 
polyamidová slučka veľkú bezpečnostnú 
rezervu – umožňuje to systém Crocodile!

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

lemongrass 253
graphite 088
modrá 505

Vlastnosti:
Trvácna a odolná klasika v kolekcii Mammut. 
Časom overená technológia je inovovaná, 
a preto spĺňa aj tie najnovšie požiadavky.

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

zlatá – sivá 362
červená 305
zlatá 788
modrá 505
červená – modrá 165

Vlastnosti:
Na výrobu týchto kvalitných ľahkých slučiek 
sa používa patentovaná prešívacia metóda 
Contact a a robustné vlákno Dyneema.

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

červená 305
lotus 368
sivá 013
shark 075
žltá 102
červená 305
modrá 505
červená 305
oranžová 204
oranžová 204



TECHNICKÝ MATERIÁL SLUČKY

Vlastnosti:
Vďaka tkanine Crocodile a prešívacej 
technológii ponúka ľahká slučka Dyneema 
veľké rezervy v oblasti bezpečnosti.

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

červená 305
žltá 102
modrá 505
červená 305
oranžová 204

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

zlatá 788
červená 305
modrá 505

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

tmavo modrá 873
biela 014

Vlastnosti:
Táto slučka na sebaistenie s patentovanou 
slučkovou konštrukciou vám dodá nadhľad 
a maximálnu bezpečnosť na štande 
alebo pri odsadnutí počas výstupu.
Testovaná podľa normy EN 566.

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

rôzna 874
rôzna 874
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Vlastnosti:
Táto slučka má široko spektrálne použitie 
pri technickom lezení ako i pri samoistení 
vďaka nespočitateľnému množstvu 
rôznych možných pripojení. 
Mnoho výhod tiež prináša to, 
že si ju môžete dĺžkovo prispôsobiť.
Testovaná podľa normy EN 566.

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

rôzna 874

Vlastnosti:
Táto slučka má široko spektrálne použitie 
pri technickom lezení ako i pri samoistení 
vďaka nespočitateľnému množstvu 
rôznych možných pripojení. 
Mnoho výhod tiež prináša to, 
že si ju môžete dĺžkovo prispôsobiť.
Testovaná podľa normy EN 566

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

rôzna 874

Vlastnosti:
Shock Absorber sa používa všade tam, 
kde je vysoký pádový faktor, ktorý implikuje 
ohrozenie nosnosti ukotvenia. Pádový faktor 
možno znížiť až o 30 percent tým, 
že sa narušia jednotlivé švy, 
ak zaťaženie presiahne 2,5 kN.
Testovaný podľa normy EN 566.

Dĺžka / Šírka / Farba / Nosnosť /
Lenght: Width: Colour: Breaking strenght:

žltá 102



TECHNICKÝ MATERIÁL

Vlastnosti:
Prvá slučka, ktorá bola konštruovaná 
ako slackline. Trvácna slučka má povrch 
z dvoch rôznych štruktúr, ktoré zabezpečujú 
optimálny komfort pre každého bez ohľadu 
na to, na čo ju používa.
Inovatívny a ľahký systém výstroje zjemňuje 
napätie lana slackline. Kotvu môžete 
odobrať pomocou špeciálneho systému. 
Súpravu ponúkame v štýlovej taške 
na plece.
Obsahuje:
- Slackline
- Sponu na lano
- Kotvu
- Oceľovú karabínu
- Špeciálny systém na upevnenie
- Diverzifikované popruhy na výstroj a 

upevnenie

Dĺžka / Šírka / Farba /
Lenght: Width: Colour:

oranžová 204

SLACKLINE SÚPRAVA – HRÁVAME SA S GRAVITÁCIOU

Slacklining je novým trendom v športe. Pomocou skombinovania 
pohybu, balansu, a koncentrácie vyvoláva v tele úplne nový pocit, 
čo ho robí atraktívnym pre mladých i starých. Mammut po prvýkrát 
vyvinul súpravu Slackline, ktorej jednotlivé komponenty sú perfektne 
navrhnuté pre potreby Slackliningu: Súprava prináša unikátne prostredie 
pre nohy, skombinované s optimálnou elasticitou lana, jednoduché 
napínanie a maximálnu bezpečnosť. Tieto požiadavky sú garantované 
konštrukciou Mammut Slack line a jedinečným naťahovacím systémom.

Vďaka jednoduchej upínaciemu systému a kotve môžete 
slackline veľmi jednoducho a bez použitia veľkej sily 
zostaviť. Premyslený uzamykací systém umožňuje 
odobrať z lana kotvu.

Spona na lano umožňuje 
prispôsobenie dĺžky lana 
slackline a zároveň 
ho chráni.

Slackline má tzv. konštrukciu „jadro v púzdre“ 
s dvoma rozličnými povrchmi: jeden je hladký 
a umožňuje predvádzanie kúskov, drsnú stranu budete 
mať pod excelentným dohľadom. 
Jadro má optimálnu elasticitu a ohromnú silu.
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Vlastnosti:
Balík Via Ferrata obsahuje sedaví úväz 
Swift, prilbu Skywalker a Via Ferrata 
v tvare Y. Tieto výrobky Mammut robia 
z Via Ferrata Package optimálne balenie 
pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých 
lezcov na cestách Via Ferrata.

Vlastnosti:
Balenie Via Ferrata Package Combi obsahuje 
plne prispôsobivý celotelový úväz Alpine 
Combi/(jedna veľkosť), prilbu Skywalker 
a Via Ferrata v tvare Y. Kombinácia týchto 
produktov od Mammuta robí z balenia Combi 
optimálnu výstroj pre začiatočníkov na cesty, 
kde ich budú istiť lanom.



PRÍSLUŠENSTVO

čierny

Materiál / Fabric: Ripstop 420
Obsah / Inhalt: na 50 – 80 m lano

Trvácny, priestranný batoh na lano 
v klasickom dizajne.
Vlastnosti:
- Chrbtový systém
- Veľká, robustná podložka

Materiál / Fabric: Ripstop 420
Obsah / Inhalt: na 50 – 80 m lano

Trvácna, priestranná taška na lano 
v novom farebnom prevedení.
Vlastnosti:
- Veľká, robustná podložka
- Vystužené popruhy na plecia
- Nosí sa ako klasická taška na plece

Materiál / Fabric: Polyester

Nový dizajn je skombinovaný 
s klasickým tvarom taštičky na kriedu.
Vlastnosti:
- Stabilný otvor
- Pevné uzatváranie
- Vnútorná podšívka je z hrubej vlny
- Držiak na zubnú kefku
- Dva body na zavesenie vrátane širokého 

bedrového pásu 

rôzne

tmavá olivová

Materiál / Fabric: Nylon

Technické vrecko na kriedu 
so zazipsovaným vonkajším 
sieťovinovým vreckom.
Vlastnosti:
- Stabilný otvor
- Pevné uzatváranie
- Vnútorná podšívka je z hrubej vlny
- Držiak na zubnú kefku
- Dva body na zavesenie vrátane širokého 

bedrového pásu

rôzne

rôzne

Materiál / Fabric: Polyester

Prepracovaná konštrukcia, 
ktorá optimalizuje kriedovanie 
pomocou všitého sieťovinového vrecka.
Vlastnosti:
- Inovatívny otvor s všitým plniteľným 

vreckom na kriedu
- Stabilný otvor
- Pevné uzatváranie
- Vnútorná podšívka je z hrubej vlny
- Držiak na zubnú kefku
- Dva body na zavesenie vrátane širokého 

bedrového pásu
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Materiál / Fabric: Tafeta 260T

Vrecúško na kriedu, ktoré vám poskytne 
vylepšenú manipuláciu vďaka hlbšiemu 
strihu a stabilne tvarovanému otvoru.
Vlastnosti:
- Pevné uzatváranie
- Vnútorná podšívka je z hrubej vlny
- Držiak na zubnú kefku
- Dva body na zavesenie vrátane širokého 

bedrového pásu

čierne

copper

Materiál / Fabric: Polyester

Extra veľké vrecko na kriedu pre bouldering 
s hrubým vlneným interiérom.
Vlastnosti:
- Pevné uzatváranie
- Uzatvárateľné vystužené okraje
- Extra pútko na nosenie
- Držiak na zubnú kefku
- Na spodnej strane je vrecko na zips 

na kľúče a peniaze

Tekutá krieda na bouldering a lezenie.
Vlastnosti:
- Minimálne prachové emisie, špeciálne 

navrhnutá na lezenie v telocvični
- Menej „znovu-kriedovania“ vďaka 

predĺženej efektivite
- Trvácna

Tekutá krieda

Krieda od Mammuta 

Vlastnosti:
Najjemnejší alkalínovo-magnéziový 
uhličitan. Tento produkt garantuje 
výnimočné trenie a najvyšší výkon 
na skalách a v lezeckých 
telocvičniach.



PRÍSLUŠENSTVO

Športová taška na bouldering 
s premysleným vnútrom.
Vlastnosti:
- Oddelené, externe vetrané vrecko 

na lezečky
- Mnoho komôr a zipsovaných vreciek
- Vystužené popruhy na nosenie

Hmotnosť /Weight: 780 g
Materiál / Fabric: Polyester
Litráž / Volume: 20 l

Crash Pad (podložka)

čierna

Malý model, ktorý si môžete zobrať 
zo sebou von.
Vlastnosti:
- Dobré tlmenie s dvoma rozličnými 

hustotami peny
- Pohodlný nosný systém ako 

na klasickom ruksaku
- Prispôsobivá hliníková spona
- Dostatočne veľké vrecko 

na topánky a oblečenie

Hmotnosť /Weight: 3,3 kg
®Materiál / Fabric: Cordura

Rozmery / Size: 119 x 90 x 9 cm

Triple Crash Pad (podložka)

čierna

Podložka so senzačnými komprimovacími 
vlastnosťami. Jednoducho prenosná vďaka 
trojitej vrstve a popruhu na plece.
Vlastnosti:
- Najlepšie tlmenie s troma rozličnými 

vrstvami peny
- Pohodlný nosný systém 

ako na klasickom ruksaku
- Nylonové záhyby
- Pomocou diagonálneho popruhu ju môžete 

prestavať na outdoorovú karimatku
- Obsauje Launch Pad

Hmotnosť /Weight: 9 kg
®Materiál / Fabric: Cordura

Rozmery / Size: 180 x 100 x 12 cm

Koberec

čierno-červený

Malá rolovateľná podložka, na ktorú 
sa môžete postaviť predtým, ako vystúpite 
na stenu. Zabraňuje znečisteniu podošiev.

Rozmery / Size: 45 x 45 cm


