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technologie
W procesie produkcji używamy tylko i wyłącznie najwyższej klasy, atestowanych 
materiałów, dzięki czemu nasze produkty zachowują niezmienioną strukturę przez 
wiele lat intensywnego użytkowania. Chwyty, chwytotablice oraz struktury ży-
wiczne przez swoją szorstką, antypoślizgową powierzchnię są bezpieczne zarówno 
dla dorosłych jak i dla najmłodszych użytkowników. Odpowiednio dobrana faktu-
ra daje naszym produktom bardzo dobre tarcie oraz przyczepność, nie powodując 
nadmiernego niszczenia skóry palców oraz nie doprowadzając do zapychania się 
chwytów magnezją. Dodatkowym atutem jest wysoka odporność na warunki at-
mosferyczne takie jak śnieg, deszcz czy mróz. Ekologiczne barwniki używane przy 
produkcji są odporne na promieniowanie UV przez co chwyty zawsze pozostają 
tego samego koloru. Wszystkie modele chwytów oraz chwytotablic są projektowa-
ne we współpracy z najlepszymi wspinaczami w Europie. Nasze produkty są zgod-
ne z normą PN-EN 12572.



Mocowanie
We wszystkich nowych modelach chwytów 

wspinaczkowych została zastosowana podwój-
na podkładka dająca możliwość montażu za-

równo na śrubę imbusową jak i stożkową. Ten 
podwójny system został specjalnie zaprojekto-

wany, aby zagwarantować stabilne i wytrzymałe 
mocowanie. Większość naszych chwytów jest 

wyposażona w dodatkowe gniazdo na śrubę 
typu spax, dzięki czemu chwyty się nie obracają 
podczas użytkowania. Struktury oraz chwytota-

blice montujemy na śruby typu spax.

Explosion Proof System
Chwyty dziecięce oraz wszystkie modele od roz-
miaru M są produkowane z dodatkowym syste-
mem bezpieczeństwa Explosion Proof System, 
który zapewnia bezpieczeństwo użytkownika na 
wypadek ewentualnego pęknięcia chwytu. Dzięki 
specjalnie zamontowanym wewnątrz sprężynkom 
- chwyt  nie rozpada się na części, ale pozostaje 
w jednym kawałku, przymocowany do ściany.



dostępne kolory
Chwyty produkujemy w 14 podstawowych kolorach. 
Na zamówienie możemy wykonać również modele wielokolorowe
będące połączeniem dwóch, trzech lub czterech odcieni.

RAL 5010 
Gentian blue

RAL 5015 
Sky blue

RAL 6010 
Grass green

RAL 6018 
Yellow green

RAL 7042 
Traffic grey A

RAL 9005 
Jet black

RAL 9016
Traffic white

RAL 1006 
Maize yellow

RAL 1018 
Zinc yellow

RAL 2009 
Traffic orange

RAL 3003 
Ruby red

RAL 3020 
Traffic red

RAL 4003 
Heather violet

RAL 4006 
Traffic purple



chwyty



alto araniko

etnadenali

Komplet łatwych chwytów o geometrycz-
nych kształtach - głównie klamki, kilka 
stopni. Zestaw idealny na każdy poziom 
zaawansowania, bardzo dobrze zda egza-
min na dziecięcych ściankach wspinaczko-
wych oraz na placach zabaw. 

Set na każdy poziom zaawansowania. 
W zestawie znajdziemy klamki, ściski, 
oblaczki, krawądki i stopnie. Chwyty mają 
bardzo wyraźną fakturę. Do wykorzystania 
w pionach i w lekkich przewieszeniach. 

  10 szt.

  2 XS
  4 S
  3 M
  1 L

  1.5 kg / 3.3 lbs

  10 szt.

  2 XS
  1 S
  3 M
  3 L
  3 XL

  2.9 kg / 6.4 lbs

Komplet 9 chwytów wspinaczkowych 
przeznaczony na przewieszone i pionowe 
ściany. Ten zestaw klamek i krawądek eli-

minuje możliwość chwytu na ścisk. 

Zróżnicowany zestaw chwytów dosko-
nałych na każdy poziom zaawansowania. 

Nietypowe kształty zachęcające do kre-
atywnych zastosowań. Modele montowa-

ne na dwie śruby: imbusową oraz spaxową. 

  9 szt.  

  3 XS
  1 S
  2 M
  3 L

  2.4 kg / 5.3 lbs

  8 szt.

  2 S
  3 M
  2 L
  1 XL

  3.5 kg / 7.7 lbs



fontainebleau ganges

kalihimal

W secie jest 10 chwytów inspirowanych 
piaskowcami z Fontainebleau. Zestaw od-
powiedni dla średnio zaawansowanych
i zaawansowanych wspinaczy. 

Set 9 zróżnicowanych modeli przeznaczon-
ych na przewieszenia i na piony. W komp-
lecie znajdziesz dobre klamki i parę stopni. 
Chwyty mogą też być zamontowane na 
domowej połogiej lub pionowej ściance dz-
iecięcej. Rozmiary od S do L. Zestaw łatwy. 

  10 szt.

  3 XS
  2 S
  2 M
  2 L
  2 XL

  2.6 kg / 5.7 lbs

  9 szt.

  3 S
  5 M
  1 L

  2.9 kg / 6.4 lbs

Zestaw 10 ścisków idealnych na piony oraz 
czujne połogi. Niektóre modele mogą funk-

cjonować jako małe klamki. Najmniejsze 
rozmiarowo są montowane na dwa wkręty, 
pozostałe na śrubę imbusową oraz dodat-

kowo na wkręta.

Zestaw składa się z 5 modeli chwytów 
w rozmiarach od M do MEGA. Wygodne 

klamki znajdą zastosowanie w dachach i 
mocnych przewieszeniach. Do wykorzysta-

nia jako chwyty restowe i topowe. 

  10 szt.  

  3 XS
  1 S
  3 M
  3 L

  2.6 kg / 5.7 lbs

  5 szt.

  1 M
  2 L
  1 XXL
  1 MEGA

  4.6 kg / 10.1 lbs



kamet kodari

maipolukla

Modele mają parę możliwości chwytu - 
mogą funkcjonować jako oblaki, ściski lub 
krawądki. Zestaw dedykowany dla osób 
średnio zaawansowanych i zaawanso-
wanych, dobrze się sprawdzą w różnych 
formacjach.

Set inspirowany naturą, stworzony z 
myślą o miłośnikach bulderów. Chwyty w 
rozmiarach od XS do XL montujemy śrubą 
imbusową lub/i spaxową.

  3 szt.

  1 M
  1 L
  1 XXL

  1.9 kg / 4.2 lbs

  8 szt.

  1 XS
  1 S
  3 M
  3 XL

  2.9 kg / 6.4 lbs

Komplet 8 chwytów na każdy poziom 
zaawansowania, z powodzeniem mogą być 
zamontowane na pionowych ścianach i na 

przewieszeniach. Chwyty lekkie i o delikat-
nej strukturze przyjaznej dla palców.

Dwa bardzo duże chwyty w rozmiarach 
XXL oraz MEGA. Mogą one funkcjonować 
jako klamy lub oblaki. Polecane na każdy 

poziom zaawansowania, 
na ściany płaskie i w przewieszenia.

  8 szt.  

  2 XS
  2 S
  3 M
  1 L

  1.6 kg / 3.5 lbs

  2 szt.

  1 XLL
  1 MEGA

  2.2 kg / 4.8 lbs



makalu manang

marapimaori

Zestaw 22 chwytów na stopnie w rozmia-
rach XS oraz S. Wszystkie modele mon-
tujemy za pomocą wkrętów do drewna. 
Zestaw jest polecany jako dodatkowy 
zakup z innymi setami. Chwyty nadają się 
pod każdy rodzaj przewieszenia.

Zestaw 9 chwytów wspinaczkowych in-
spirowanych naturą, przeznaczone raczej 
w piony dla zaawansowanych wspinaczy. 
W secie znajdują się krawądki i ściski.

  22 szt.

  17 XS
  5 S
  
  2.1 kg / 4.6 lbs

  9 szt.

  3 S
  6 M
 
  1.8 kg / 3.9 lbs

Set oblaków, z których parę modeli może 
funkcjonować jako ściski lub krawądki 

w zależności od przykręcenia na panelu. 
Zestaw idealny na pionowe ściany, dedyko-

wany raczej dla osób doświadczonych.

Geometryczne kształty chwytów bar-
dzo dobrze sprawdzą się na pionowych 

ścianach oraz w lekkich przewieszeniach. 
Zestaw 5 dużych klamek dedykowany na 

każdy poziom zaawansowania. 

  10 szt.  

  1 XS
  2 S
  6 M
  1 L

  2.4 kg / 5.3 lbs

  5 szt.

  5 L

  2.7 kg / 5.9 lbs



panamint papel

pularparbat

Komplet 10 małych, płaskich klamek, 
montowanych na śrubę imbusową oraz na 
wkręta. Set przeznaczony na piony i małe 
przewieszenia, raczej dla osób średnio 
zaawansowanych i zaawansowanych.

Zestaw 10 chwytów wspinaczkowych 
montowanych na śruby imbusowe oraz na 
wkręty. Modele są w rozmiarach od XS do M. 

  10 szt.

  1 S
  7 M
  2L
  
  2.3 kg / 5.0 lbs

  10 szt.

  1 XS
  5 S
  4M
 
  1.5 kg / 3.3 lbs

Komplet 9 chwytów odznaczających się 
nietypowymi kształtami, przeznaczony na 

każdy poziom zaawansowania. W zestawie 
znajdziemy parę stopni, ścisków i klamkę. 

Chwyty dobrze się sprawdzą na dziecię-
cych ściankach wspinaczkowych. 

Zestaw 12 chwytów wspinaczkowych de-
dykowany do nakręcania na paczki i pod-
kreślenia istniejących formacji. Wszystkie 

modele montowane są na wkręty. Chwyty 
są w rozmiarach od XS do M. 

  9 szt.  

  2 XS
  2 S
  2 M
  1 L
  2 XL

  2.3 kg / 5.0 lbs

  12 szt.
  
  4XS
  4 S
  4M

  2.7 kg / 5.9 lbs



semeru tatopani

ton saitodra

Komplet półkul umożliwiających różne rodza-
je chwytu - dedykowany głównie dla osób 
średnio zaawansowanych i zaawansowa-
nych. W zestawie znajduje się parę oblaków, 
stopni, model „na ruska”, ścisk oraz małe 
płaskie klamki. Z powodzeniem może być on 
montowany na wszystkich formacjach.

Zbiór 8 oblaków do precyzyjnego wspinania, 
z których niektóre mogą funkcjonować jako 
małe klameczki. Przeznaczone głownie na 
drogi połogie i na piony.

  10 szt.
  
  2 XS
  1 S
  5 M
  1L
  1 XL
  
  3.4 kg / 7.5 lbs

  8 szt.

  1 S
  3 M
  1 L
  1 XL
  1 XXL  

  1.5 kg / 3.3 lbs

Kształty chwytów inspirowane naturą. Chwyty 
mają bardzo wyraźną fakturę i są przeznaczone 

na małe przewieszenia i piony. Modele nadają 
się również dla młodszych wspinaczy o śred-

nim poziomie zaawansowania, dzięki czemu z 
powodzeniem można je montować na domo-
wych ścianach. W zestawie są stopnie, ściski, 

małe klameczki, oblak i krawądka.

Set dobry na każdy poziom zaawansowania, 
dedykowany na pionowe i przewieszone ściany. 

W zestawie mamy stopnie, klamki, ściski i kra-
wądki. Chwyty można z powodzeniem monto-

wać na dziecięcych ściankach wspinaczkowych.

  10 szt.  

  2 XS
  2 S
  3 M
  3 L

  2.1 kg / 4.6 lbs

  10 szt.
  
  2 XS
  3 S
  3 M
  2 L

  2 kg / 4.4 lbs



toubkal uluru

waikiki aoraki

Trudne geometryczne krawądki - set dla 
wymagających. Do montażu na połogie 
ściany lub na piony.

Zestaw przeznaczony głównie na piony i 
małe przewieszenia. W komplecie znajdzie-
my stopnie do precyzyjnej pracy nóg, klamki, 
wymagające krawądki i oblaki. Raczej trudny, 
polecany dla osób doświadczonych. 

  6 szt.
  
  1 XS
  5 M

 1 kg / 2.2 lbs

  8 szt.

  2 XS
  2 S
  3 M
  1 XL  

  1.9 kg / 4.2 lbs

Bardzo zróżnicowany zestaw chwytów - 
stopnie, ściski, klamka, krawądki, oblak. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. Doskonałe na 
każdy poziom zaawansowania, idealne do 
zamontowania na pionach i małych prze-
wieszeniach. Dobry komplet na dziecięce 

ścianki wspinaczkowe i domowe pakernie. 

Set inspirowany naturą, dedykowany na 
pionowe i przewieszone ściany dobry na 

każdy poziom zaawansowania. W zestawie 
mamy stopnie, klamki, ściski i krawądki. 

  10 szt.  

  3 XS
  4 S
  3 M
 
  1.6 kg / 3.5 lbs

  3 szt.
  
  1 L
  1 XL
  1 XXL

  1.8 kg / 4 lbs



araneo

chorro

arco

coral

Set 3 dużych ścisków, które doskonale 
sprawdzą się na ścianach połogich oraz 
pionowych. Wszystkie modele uchwytów 
są montowane na dwie śruby. Zestaw 
raczej dla osób średnio zaawansowanych i 
zaawansowanych.

Dwie gigantyczne klamy lub ściski jak kto 
woli. Idealnie nadają się w dach oraz na sol-
idne przewieszenia. Chwyty polecane zarów-
no dla amatorów jak i dla zawodowców. 

  3 szt.
  
  2 L
  1 XL

 1.2 kg / 2.6 lbs

  2 szt.

  2 GIGA  

  3.1 kg / 6.8 lbs

Zestaw chwytów w rozmiarze M. Każdy model 
jest montowany na dwie śruby: imbusową M10 

oraz wkręta, co uniemożliwia przypadkowe 
obracanie się chwytów podczas wspinania. 

Polecane na każdy rodzaj przewieszenia i na 
każdy poziom zaawansowania.

Dwa solidne chwyty, które mogą funkcjono-
wać jako ściski lub małe klamy. Z powodze-

niem można je zamontować na ściance na 
placu zabaw dla dzieci.

  3 szt.  

  3 M
 
  0.5 kg / 1.1 lbs

  2 szt.
  
  1 L
  1 XL

  1 kg / 2.2 lbs



gibbon

gobi

goa

gorilla

Bardzo komfortowa klama i ścisk na solidne 
przewieszenia i w dach. Oba chwyty wspinacz-
kowe są w rozmiarze XXL. Zestaw jest dosko-
nały na każdy poziom zaawansowania.

Zestaw średniej wielkości chwytów nadający 
się zarówno dla osób średnio zaawanso-
wanych jak i zaawansowanych. Oba chwyty 
są montowane na śruby imbusowe M10.

  2 szt.
  
  2 XXL

 1.7 kg / 3.7 lbs

  2 szt.

  2 M  

  0.3 kg / 0.7 lbs

Zestaw 10 stopni, montowanych w drew-
nie za pomocą śruby typu spax. Chwyty 
nadają się na połogie i pionowe ściany. 

Stopnie są polecane w sprzedaży jako do-
datkowy zakup z innymi setami. 

Zestaw bardzo dużych, solidnych klam, 
które mogą też funkcjonować jako ściski. Set 

bardzo dobrze się sprawdza na wszystkich 
formacjach a szczególnie w dachu. 

  10 szt.  

  8 XS
  2S
 
  0.5 kg / 1.1 lbs

  2 szt.

  2 GIGA  

  3.6 kg / 7.9 lbs



kakadu

masala

keo

milo

Zestaw 3 stopni lub bardzo wymagają-
cych krawądek. Chwyty są do montażu w 
drewnie za pomocą śruby typu spax. Set 
raczej na połogie i pionowe ściany. Stopnie 
są polecane w sprzedaży jako dodatkowy 
zakup z innymi setami.

Zróżnicowany zestaw 10 modeli w rozmiarach 
M i L. W secie znajdują się ściski, krawądki oraz 
dziurka. Przeznaczony na połogie, pionowe i 
delikatnie przewieszone ściany.

  3 szt.
  
  3 S

 0.3 kg / 0.7 lbs

  10 szt.

  6 M
  4 L  

  2.5 kg / 5.5 lbs

Zróżnicowany zestaw sporych chwytów 
doskonałych na każdy poziom zaawanso-

wania. W secie znajdują się ściski, krawąd-
ki, dziurka i małe klamy. Modele montowa-
ne na dwie śruby: imbusową oraz spaxową.

Zestaw 3 krawądek lub ścisków jak kto 
woli w rozmiarach M i L. Dobre zarówno na 

pion jak i na lekkie przewieszenie.

  7 szt.  

  7 L
 
  3.2 kg / 7.1 lbs

  3 szt.

  2 M
  1 L  

  0.6 kg / 1.3 lbs



octopus

papaya

papakura

papito

Zestaw 4 bardzo dobrych, łatwych, masyw-
nych chwytów wspinaczkowych idealnych dla 
osób zarówno początkujących jak i zaawan-
sowanych oraz dla dzieci na domową ścianę 
wspinaczkową. 

Zróżnicowany set 10 chwytów 
wspinaczkowych: ściski, małe klameczki 
i dziurka. Każdy z modeli uchwytów jest 
montowany na 2 śruby. Polecane na połóg, 
pion i lekkie przewieszenie.

  4 szt.
  
  1 M
  2 XL
  1 MEGA

 1.9 kg / 4.2 lbs

  10 szt.

  2 S
  6 M
  2 L  

  2.3 kg / 5.1 lbs

Set 5 trudnych oblaków lub bardzo wyma-
gających krawądek. Polecany na połogie i 

pionowe ściany. Zaprojektowany z myślą o 
średnio i zaawansowanych wspinaczach.

Zestaw wymagających krawądek w roz-
miarach od S do L. Chwyty przeznaczone 

dla średnio zaawansowanych i zaawanso-
wanych użytkowników na piony i połóg.

  5 szt.  

  2 M
  1 L
  1 XL
  1 XXL
 
  1.9 kg / 4.2 lbs

  10 szt.

  3 S
  4 M
  3L  

  2 kg / 4.4 lbs



simia

trip

sunab

atacama

Zróżnicowany zestaw ścisków lub wymagających 
krawądek, większość montowana na dwie śruby. 
Set stworzony z myślą o średnio zaawansowa-
nych i zaawansowanych wspinaczach. 

Zestaw chwytów w różnych wielkościach. 
Set dedykowany na piony lub połóg, raczej 
dla doświadczonych wspinaczy.

  10 szt.
  
  2 XS
  1 S
  4 M
  1 L
  2 XL

 2.4 kg / 5.3 lbs

  5 szt.

  1 S
  1 M
  1 L  
  1 XL
  1 MEGA

  2.6 kg / 5.7 lbs

Dobry zestaw zarówno dla początkujących 
jak i zaawansowanych wspinaczy. Chwyty 

są w różnych rozmiarach. W secie znajdują 
się krawądki, ściski, małe klameczki. Pole-

cany również dla dzieci.

Zróżnicowany zestaw 24 chwytów wspinacz-
kowych, głównie ścisków i klamek doskonałych 
na połóg oraz pion. Set sprawdzi się też na pla-
cu zabaw dla najmłodszych. Chwyty są z opcją 

montażu tylko na jedną śrubę.

 10 szt.  

  3 S
  3 M
  2 XL
  1 XXL
  1 MEGA 

  4.6 kg / 10 lbs

  24 szt.

  9 S
  15 M

  2.7 kg / 5.9 lbs



gumbas

kabru

haka

kia ora

Set 12 małych klamek i krawądek w roz-
miarze M. Chwyty dobrze sprawdzą się na 
połogich i pionowych ścianach. Z powodze-
niem mogą zostać zamontowane na placu 
zabaw dla dzieci wraz z innym zestawem 
większych chwytów.

Zestaw średnich chwytów na piony oraz 
małe przewieszenia. W zależności od pozy-
cji przykręcenia w secie jest parę klamek, 
ścisków i krawądek.

  12 szt.
  
  12 M

 1.5 kg / 3.3 lbs

  10 szt.

  2 M
  8 L  

  3 kg / 6.6 lbs

Set ergonomicznych klamek przeznaczo-
nych na piony i na przewieszenia, niektóre 
modele nadadzą się w dach. Chwyty wspi-

naczkowe idealnie sprawdzą się również 
na placu zabaw dla dzieci i na domowej 

ściance wspinaczkowej. 

Zestaw 12 chwytów w rozmiarach od S 
do L. Dedykowany dla średnio zaawanso-
wanych i zaawansowanych wspinaczy. W 
zestawie w zależności od pozycji przykrę-

cenia są ściski, krawądki i oblaki.

 10 szt.  

  4 M
  6 L

  3.2 kg / 7.1 lbs

  12 szt.

  3 S
  6 M
  3 L

  2.7 kg / 5.9 lbs



kibo

meru

loa

moko

Komlet 12 modeli dobrych na każdy poziom 
zaawansowania. Parę mniejszych klamek, 
krawądek, ścisków i jedna dziurka sprawdzą 
się na pionach i małym przewieszeniu. Dobry 
wybór również na plac zabaw dla najmłod-
szych użytkowników.

Bardzo zróżnicowany zestaw chwytów 
wspinaczkowych - małe klamki, parę 
ścisków i krawądek. Uchwyty przekrojowo 
w rozmiarach od mniejszych S po spore XL. 
Set nadaje się do samodzielnego montażu 
na domowej ściance wspinaczkowej, na 
plac zabaw dla dzieci jak i na profesjonalne 
obiekty wspinaczkowe.

  12 szt.
  
  3 S
  9M

 1.8 kg / 4 lbs

  22 szt.

  5 S
  7 M
  6 L
  2 XL  

  3 kg / 6.6 lbs

W skład zestawu wchodzą same łatwe 
chwyty, głównie małe klameczki. Chwyty są 

w rozmiarach M oraz L. Wszystkie modele są 
montowane na śrubę imbusową. Zestaw po-

lecany na place zabaw oraz dla początkujących 
wspinaczy. Z powodzeniem można go monto-

wać na pionach i małych przewieszeniach.

Doskonałe na połóg oraz piony. Zestaw 
raczej dla osób doświadczonych wspinaczy.

 10 szt.  

  5 M
  5 L

  2.3 kg / 5.1 lbs

  10 szt.

  5 S
  5 M
  
  1.1 kg / 2.4 lbs



nourito

otago

okuku

pinatubo

Set chwytów o geometrycznych kształtach 
do montażu na połogich, pionowych i lek-
ko przewieszonych ścianach. Polecany dla 
średnio zaawansowanych i zaawansowanych 
wspinaczy. Łatwy w montażu, przyjemna 
faktura, doskonałe tarcie.

Zestaw 10 chwytów wspinaczkowych, 
przeznaczonych na techniczne drogi. Oblaki 
są w rozmiarach M oraz L. Zestaw dla osób 
doświadczonych, modele umożliwią chwyt całą 
dłonią, pozwalając na wykonywanie przy-
bloków i przywisów.

  10 szt.
  
  7 M
  3 L

 1.9 kg / 4.2 lbs

  10 szt.

  5 M
  5 L

  2.7 kg / 5.9 lbs

Set dużych i ergonomicznych klam, które ide-
alnie sprawdzą się na na dużych przewiesze-
niach i w dachach. Chwyty mogą być również 

użyte na ściance na placu zabaw dla dzieci. 
Powierzchnia chwytów zapewnia odpowiednie 

tarcie nie niszcząc naskórka.

Małe klameczki w rozmiarach od S do L. Ich er-
gonomiczny kształt daje możliwość wygodnego 

chwytu. Idealne na place zabaw dla dzieci oraz 
na piony i przewieszenia. Łatwe w montażu 

dzięki czemu szybko i sprawnie skomponujesz 
własną domową ściankę wspinaczkową. 

 6 szt.  

  2 XL
  4 XXL

  3.1 kg / 6.8 lbs

  12 szt.

  3 S
  4 M
  5L
  
  1.1 kg / 2.4 lbs



pipiri

sajama

pumori

tangariro

Zestaw dziurek różnych rozmiarów - od 
małej S do MEGA. Z powodzeniem mogą 
być użyte na pionach jak i na większych 
przewieszeniach.

Set uchwytów dla średnio zaawansowanych i 
zaawansowanych wspinaczy. Ściski i krawądki 
są w większości w rozmiarze M oraz L. 

  9 szt.
  
  1S
  1 M
  2 L
  2 XL
  2 XXL
  1 MEGA

 4.1 kg / 9 lbs

  11 szt.

  9 M
  2 L

  1.7 kg / 3.7 lbs

Pięć chwytów wspinaczkowych imitujących 
naturalna skałę, każdy w innym rozmiarze - 

od XS do XL. Zestaw jest przeznaczony dla 
zaawansowanych wspinaczy. 

Dobre chwyty w dach i na duże przewieszenia. 
Polecane zarówno dla amatorów na domowy 

panel jak i dla profesjonalistów. Dobry wybór na 
plac zabaw dla najmłodszych wspinaczy. Fajne 

tarcie, łatwe w montażu.

  5 szt.  
  
  1 XS
  1 S
  1 M
  2 L
  4 XL

  1.5 kg / 3.3 lbs

  6 szt.

  6 XXL
  
  1.1 kg / 2.4 lbs



taranaki

taupo

tasman

wanaka

Set dużych, komfortowych klamek, które 
sprawdzą się we wszystkich formacjach. 
Chwyty wspinaczkowe idealne na każdy 
poziom zaawansowania. Przyjemne tarcie 
nie niszczące naskórka, ekologiczne barwniki 
użyte do produkcji, łatwe w montażu.

Zestaw ergonomicznych klam, które dosko-
nale się sprawdzą na wszystkich formacjach 
sztucznych ścian zarówno tych domowych 
jak i na profesjonalnych obiektach. Uchwyty 
wspinaczkowe cieszą się też sporą popular-
nością na placach zabaw dla dzieci.

  11 szt.
  
  11 L

 2.9 kg / 6.4 lbs

  8 szt.

  2 M
  6 L

  2 kg / 4.4 lbs

Zestaw 6 ergonomicznych krawądek o różnych 
długościach. Każdy pojedynczy chwyt jest 

wyposażony w 2 otwory na wkręty, które po-
zwalają je zamontować w dowolnym miejscu, 

również na panelach bez gniazd na śruby. 

Zróżnicowany zestaw 25 chwytów wspinacz-
kowych. W secie znajdują się stopnie, ściski, 

krawądki i mała klamka. Komplet szczególnie 
polecany na domowe ściany wspinaczkowe.

  6 szt.  
  
  6 M
 
  0.7 kg / 1.5 lbs

  25 szt.

  2 XS
  10 S
  13 M
  
  1.1 kg / 2.4 lbs



yangra
Bardzo łatwy chwyt, gigantycznych rozmia-
rów. Świetnie sprawdza się na pionach jak i 
na dużych przewieszeniach. Chwyt monto-
wany dwoma śrubami.

  1 szt.
  
  1 GIGA

 2.8 kg / 6.2 lbs

tetris
2 duże chwyty wspinaczkowe dedykowane na 
ściany do FunClimbu. Każdy z modeli montowa-
ny jest na 3 śruby - jedną imbusową oraz dwa 
spaxy. Set jest często montowany na domo-
wych, dziecięcych ściankach wspinaczkowych.

  2 szt.
  
  1 XL
  1 GIGA

 1.8 kg / 3.9 lbs

ball
Dwie duże półkule oferują nam wiele możliwo-

ści chwytu, dzięki czemu dobrze się sprawdzą 
na pionowych i lekko przewieszonych ścia-

nach. Te oblaki z możliwością łapania na ścisk 
dedykowane są głównie na ściany do FunClim-

bu oraz na domowe ścianki dla dzieci. Chwyty 
mogą też być zamontowane jako element 

wymienny chwytotablicy.

  2 szt.  
  
  1 L
  1 GIGA
 
  1.9 kg / 4.2 lbs



mix 40mix 30

mix 50

Komplet 30 sztuk chwytów wspinaczkowych 
idealnie nadający się na domową ścianę lub na 
plac zabaw dla dzieci. W zestawie znajdują się 
uchwyty na stopnie, klamy, ściski, dziurki, obla-
ki, krawądki oraz spaxy. Chwyty są w rozmi-
arach od XS do XL, dodatkowo w modelach 
od rozmiaru M jest zamontowany systemem 
bezpieczeństwa Explosion Proof System. 

  30 szt.

  1 XS
  8 S
  15 M
  3 L
  3XL
  2 kg / 4.4 lbs

Zestaw 40 sztuk kamieni wspinaczkowych 
przeznaczony na domowe ścianki oraz na place 
zabaw dla dzieci. Chwyty są w rozmiarach od 
XS do L, dodatkowo w uchwytach od rozmiaru 
M jest zamontowany systemem bezpieczeń.

Set 50 sztuk chwytów wspinaczkowych w roz-
miarach od XS do L. Zestaw składa się z uchwy-

tów na stopnie, klam, ścisków, dziurek, obla-
ków, krawądek oraz spaxów. Wszystkie modele 

chwytów są montowane na śrubę imbusową 
M10 lub/i na śrubę typu spax. 

  40 szt.  
  
  4 XS
  10 S
  20 M
  6 L

  7.5 kg / 16 lbs

  50 szt.

  6 XS
  14 S
  24 M
  6 L
  
  8.8 kg / 19 lbs



makak nemo

bananacherry

Zestaw 8 dużych chwytów dziecięcych - 
wszystkie modele są w kształcie zwierząt. 
Dzięki podwójnym gniazdom na śruby uniknie-
my obracania się chwytów podczas wspinania. 
W chwytach zamontowano dodatkowy syste-
mem bezpieczeństwa Explosion Proof System. 

Komplet 5 dużych chwytów przeznaczony na 
ścianki dla najmłodszych wspinaczy. Wszystkie 
modele są montowane na dwie śruby - imbu-
sową oraz wkręta, dzięki czemu są zabezpiec-
zone przez obracaniem.

  8 szt.
  
  6 M
  2 L

 3.1 kg / 6.8 lbs

  5 szt.

  3 M
  2 L

  1.6 kg / 3.5 lbs

Zestaw 7 chwytów wspinaczkowych w kształ-
cie owoców, przeznaczony dla dzieci. Set jest 
produkowany w różnych kolorach. Wszystkie 

modele można zamontować do ściany za 
pomocą śruby imbusowej oraz dodatkowo 

śruby typu spax dzięki czemu zapobiegniemy 
obróceniu chwytu podczas wspinaczki. 

Set 6 chwytów w kształcie owoców zapro-
jektowany z myślą o najmłodszych wspi-

naczach. Chwyty są w rozmiarach: S, M 
oraz XL. Wszystkie kamienie od rozmiaru M 
mają zamontowany dodatkowy systemem 

bezpieczeństwa Explosion Proof System. 
Idealna kompozycja do pokoju dziecięcego 

oraz do ogródka na prywatną ściankę.

  7 szt.  
  
  6 M
  1 L
 
  2.1 kg / 4.6 lbs

  6 szt.

  2 S
  1 M
  3 XL
  
  2.7 kg / 5.9 lbs



mamba

nepal

W skład zestawu wchodzi 6 dużych, dziecię-
cych modeli, które idealnie sprawdzą się na 
domowej ściance. Chwyty mają kształty zwier-
ząt: papuga, żyrafa, żabka, osiołek, nosorożec 
oraz wąż Mamba. Set jest produkowany jako 
wielokolorowy.

  6 szt.

  2 M
  1 L
  3 XL

  3.3 kg / 7.3 lbs

Zestaw 10 chwytów przeznaczony na ścian-
ki wspinaczkowe na place zabaw dla dzieci. 

Wszystkie modele od rozmiaru M mają zamon-
towany dodatkowy systemem bezpieczeństwa 

Explosion Proof System.

  10 szt.

  1 XS
  1 S
  4 M
  4 L
  
  2.7 kg / 5.9 lbs

twetty
Set 8 chwytów wspinaczkowych stworzonych z 
myślą o dzieciach. Modele są w rozmiarach: 3S, 
3M, 2L. Zestaw jest produkowany jako wielo-
kolorowy.

  2 szt.
  
  1 XL
  1 GIGA

 1.8 kg / 3.9 lbs



kontakt
M’Roc Holds
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