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O NÁS
Společnost TR Lezecké stěny byla založena v roce 1996 jako jedna z prvních 
firem svého druhu v České republice a  postupem času se stala nejvýznamněj-
ším výrobcem lezeckých stěn v ČR. V roce 2008 proběhla transformace firmy na 
společnost TR-walls, spol. s r.o.

Nabízíme nejen naše dvacetileté zkušenosti s projektováním a výstavbou lezeckých 
stěn, ale máme i zkušenosti s jejich provozem. Podílíme se na provozu lezeckých 
center Tarnogaj Wroclaw vystavěné v roce 2011 a BigWall Praha – největší lezecké 
centrum ve střední Evropě, otevřené v roce 2013. Díky tomu známe stěny i z po-
hledu uživatele a využíváme nabyté zkušenosti při navrhování nových projektů.

Náš tým odborníků, budovaný s dlouhodobou perspektivou zaručuje tu nejvyšší 
možnou kvalitu našich produktů. Mezi našimi designery naleznete aktivní lezce, 
konstrukce projektují autorizovaní statici, velká část pracovníků ve výrobě pra-
cuje ve firmě od jejích počátků a samozřejmě nesmíme zapomenout na skupinu 
zkušených montérů, která je tvořena kvalifikovanými tesaři a truhláři.

Neustále pracujeme na vývoji nových materiálů a technologií jejich zpracování. 
Jako příklad můžeme uvést systém našich laminátových panelů TR-compact, vy-
soce odolný povrch překližkových desek TR-friction II a  mnoho dalších vylepšení. 
Vždy klademe velký důraz na dokonalé zpracování všech detailů na stěně. K tomu 
nám m.j. pomáhá využití CNC technologie. Samozřejmostí je bezpečnost našich 
konstrukcí, která vyplývá ze striktního dodržování norem. Zejména EN 12572.

Přestože jsme za dobu naší existence vybudovali několik tisíc m2 lezeckých stěn, 
je pro nás každá nové akce velkou výzvou a vždy se snažíme nabídnout našim 
zákazníkům individuální řešení.

Tomáš Rakovič
majitel společnosti
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Lezecké centrum postavené v původní výrobní hale 
bývalého ČKD. Při stavbě byly využity mnohaleté zku-
šenosti se stavbou a provozováním lezeckých stěn. 
Dispoziční řešení ve třech úrovních poskytuje otevře-
ný“ vzdušný” prostor. Dominantu tvoří dva masivní 
pilíře s převisem až 10m, které končí pod stropem ve 
výšce rovných 20 m. Kromě převisů nabízí stěna mno-
ho zajímavých kolmých a ukloněných profilů, které 
doplňuje laminátový masiv z GFK panelů a imitace 
krápníků ze stejného materiálu. Na stěně nechybí ani 
komínové lezení nebo spáry. Boulderingová stěna je 
umístěna ve druhé úrovni nad recepcí. Pro toprope 
a kurzy lezení je určena“ galerie” o výšce 12 m.

ROK 2013
Celková plocha:  
Lezecká stěna: 3000 m2 
Boulder: 300 m2

Výška: 20 m
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REFERENCE|STĚNA
BIG WALL Praha, CZ



Další z našich přestaveb bývalé 
tovární haly na lezecké centrum. 
Při navrhování stěn jsme se museli 
vypořádat s poměrně úzkou a dlou-
hou halou. Poněkud dlouhý prostor 
jsme rozdělili několika pilíři, které 
vytvářejí příjemná zátiší. Pohled 
skrz halu tak připomíná pohled do 
kaňonu. Na této stěně naleznete 
nejen řadu ukloněných a kolmých 
profilů, ale i velmi kvalitní převislé 
sportovní profily s převislostí až 8 m.

ROK 2014
Celková plocha: 1 450 m2

Výška: 16 m
Maximální převislost: 8 m
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REFERENCE|STĚNA
HUDY Brno, CZ



Vnitřní lezecká stěna vybudovaná 
v nové hale DAV Dresden v roce 
2014. Ve dvou úrovních nalezne-
te ukloněné profily, různé spáry, 
komín, velké množství zajímavých 
kolmých profilů, sportovní převislé 
profily i stěnu pro rychlostní lezení. 

ROK 2014
Celková plocha: 1 900 m2

Výška: 16 m
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REFERENCE|STĚNA
DAV KLETTERZENTRUM Dresden, DE



Na 1 100 m2 najde návštěvník pestrou nabídku lezeckých profilů – od 
kolmých stěn pro začátečníky až po tréninkový převis pro výkonnostní 
lezce. Uprostřed haly se nachází „pískovcová věž“ z laminátových panelů, 
které dodala též naše firma. Ve vyšším patře je umístěna bouldrová stěna 
o celkové lezecké ploše 130 m2.
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Na jaře v roce 2014 jsme byli vybráni 
jako dodavatelé lezecké a boulderin-
gové stěny pro nové sportovní cent-
rum v polských Gliwicích. Výsledkem 
je menší, ale velmi příjemné lezecké 
centrum, které vhodně doplňuje 
ostatní sportovní aktivity. Při stavbě 
byla m.j. použita technologie CNC 
formátování desek. Na podzim téhož 
roku jsme zde ještě dostavěli lezec-
kou stěnu pro dětský koutek. 

ROK 2014
Celková plocha: 620 m2

Výška: 11,5 m
Maximální převislost: 3 m

REFERENCE| BOULDER
Gliwice, PL

ROK 2011
Celková plocha: 1 100 m2

Výška: 14 m

REFERENCE|STĚNA, BOULDER
TARNOGAJ Vratislav, PL
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Moderní lezecké centrum vybudované v  roce 2015. 
Díky tomu, že na projekční přípravu i na samotnou stavbu 
byl dostatek času, podařilo se navrhnout optimální rozložení 
tvarů stěn. Výsledkem je krásný lezecký areál, který uspokojí 
požadavky lezců všech výkonností. Při příchodu k hale vás 
zaujme velkorysá venkovní lezecká stěna, dále zde naleznete 
vnitřní lezeckou stěnu a vnitřní boulderovku. Pokud si na 
tuto stěnu půjdete zalézt, zcela jistě si všimnete kvalitních 
materiálů a precizního zpracování. Součástí dodávky bylo 
i dodání chytů a stavba lezeckých cest.

ROK 2015
Vnitřní plocha: 1 000 m2 
Venkovní plocha: 550 m2

Boulder: 340 m2

REFERENCE|STĚNA, BOULDER
DAV KLETTERZENTRUM Waldkraiburg, DE
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Boulderingové centrum v areálu bývalého autoservisu v Erlangenu. Dispozice 
a tvary stěn vznikly jako výsledek několikaměsíční spolupráce s investorem. 
Výstavba byla rozdělena do třech fází podle jednotlivých “hal”. Části Workshop 
a Showroom nabízí veškeré tvary a sklony pro širokou veřejnost, včetně oblí-
bených “topoutů”. 

Bigroof s parametry 10m na délku a sklonem 35° je určen pro specialisty. Sou-
částí je i dětský koutek s jeskyní a sítí.

Rekonstrukce již dosluhující vnitřní 
překližkové stěny. S ohledem na 
okolní profily byl navržen moderní 
tvar, kopírující původní rozsah stě-
ny. Součástí díla byl návrh nového 
tvaru, demontáž staré stěny, výroba 
a montáž stěny nové a následná 
certifikace TUV.

REFERENCE|PŘESTAVBA
DAV KLETTERZENTRUM Augsburg, DE

ROK 2012–2013
Celková plocha: 930 m2

Výška: 4 m

ROK 2013
Celková plocha: 160 m2

Výška: 16 m

REFERENCE|BOULDER
BLOCKHELDEN Erlangen, DE
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REFERENCE|LEZENÍ OBTÍŽNOST
SP BOULDERING Brno, 2007, CZ

Dočasná lezecká stěna postave-
ná speciálně pro světový pohár 
ve sportovním lezení pořádaný 
v Brně v roce 2009. Pro konstruk-
ci bylo zvoleno lešení, opláštění 
tvořily dřevěné opískované desky 
v horní části stěny a laminátové 
panely v převisu.

ROK 2009
Celková plocha: 160 m2

Výška: 16 m

Bouldrovou stěnu jsme navrhli a postavili speciálně pro 
závody světového poháru v boulderingu. Stěna sestává 
z osmi nezávislých závodních profilů a čtyř tréninkových 
profilů v izolaci. Nalezneme zde kolmé a částečně převislé 
profily, ale i velké převisy.

ROK 2007
Celková plocha: 180 m2

Výška: 4,5 m

REFERENCE|LEZENÍ NA OBTÍŽNOST
SP Obtížnost Brno, 2009, CZ
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Kromě klasických lezeckých stěn jsme vystavěli i několik 
lezeckých stěn pro rychlostní lezení.

Lezecká stěna určená pro závodní lezení na rychlost. 
Stěna vyhovuje všem parametrům předepsaným pro 
tento sport. Současně se stěnou můžeme dodat stan-
dardizované chyty pro rychlostní lezení nebo časomíru.

REFERENCE|ŠKOLY
MASARYKOVA UNIVERZITA Brno, CZ

REFERENCE|ŠKOLY
PORG Praha, CZ

Se stavbou stěn pro školy jsme začínali a neustále 
patří k našim významným činnostem. Obvykle se je-
dná o menší stěny, které je nutné navrhnout tak, aby 
uspo kojily požadavky širokého spektra lezců, a to od 
malých dětí až po dospělé. Vždy se snažíme tyto stěny 
navrhovat podle individuálních požadavků zákazníka.

REFERENCE|LEZENÍ NA RYCHLOST
DAV Dresden, DE 

REFERENCE|ŠKOLY
SVČ Včelín, CZ
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V naší nabídce naleznete více než 50 modelů laminátových dětských lezeckých stěnek, rozdělených do 3 řad – TR-Block, 
TR-Wall, TR-Tower, které jsou určeny jak pro veřejná prostranství, tak pro zahrady mateřských školek. Všechny modely 
jsou certifikovány dle normy EN 1176-1:2009

Panely TR compact, řada TOWER

Panely TR compact, řada BLOCK

Freeform laminát

Překližka CNC frézovaná

REFERENCE
Stěny pro dětská hřiště a parky



Zadání projektu bylo vybudovat 
architektonicky ojedinělou stav-
bu. Musela být reprezentativní 
pro investora a splňující kriteria 
pro sportovní i rekreační lezení. 
Z hlediska je jího umístění v exte-
riéru a poža davku zadání ztvár-
nit „umělou skálu“ byla zvolena 
technologie ocelové konstruk-
ce a betonové ho torkretového 
nástřiku. Naše firma při tomto 
projektu vychá zela ze zkušeností 
s obdobnou stavbou realizova-
nou v r. 2005 v Praze Strašnicích.

ROK 2009
Celková plocha: 1 600 m2

Výška: 18 m

Lezecká věž je situovaná do areálu DDM 
Sokolov. Celý povrch věže tvoří GFK 
panely vlastní výroby, včetně zastřešení. 
Nosná konstrukce je plně prefabriko-
vaná a žárově zinkovaná.
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REFERENCE|VENKOVNÍ
GFK věž Sokolov, CZ

ROK 2014
Celková plocha: 130 m2

Výška: 10 m

REFERENCE|VENKOVNÍ
OLYMPIA Brno, CZ
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Kromě výstavby lezeckých stěn se naše společnost zabývá i stavbou speciálních zařízení pro nácvik pohybu ve výškách. 
Již v 1998 jsme vyrobili a nainstalovali 10 trenažérů Jakub pro AČR. Jedná se o variabilní trenažér, jehož nosná konstrukce 
je zhotovena z lešení. Na nosnou konstrukci jsou nainstalovány různé moduly, které umožňují nácvik pohybu ve výškách 
v různém prostředí. Výhodou je jeho snadná přemístitelnost. V různých modifikacích jej vyrábíme dodnes. Po úspěšné 
dodávce pro AČR, následovaly podobné zakázky na Slovensku, Francii, Albánii, Gruzii a v Egyptě.

Zrealizovali jsme rovněž několik polygonů pro nácvik výškových prací, stěn pro požární sport a lanová centra.

REFERENCE
Stěny pro požární sport, polygony a lanová centra
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1. Projednání základní vize klienta  
a zaměření prostoru

2. Zhotovení 3D modelu stěny
3. Vypracování orientační  

cenové kalkulace

4. Realizační dokumentace  
a statické posouzení

5. Prefabrikace v našich  
výrobních prostorách

6. Montáž

7. Předávací dokumentace: výkresy 
skutečného stavu, revizní zprávy, 
certifikáty, návody atd.

8. Možnost stavby cest
9. Možnost pravidelných ročních 

kontrol dle EN 12572

REALIZACE
Výstavba stěny probíhá vždy v těchto postupných krocích
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REALIZACE
Námi používané materiály

Opláštění – všechny námi používané typy opláštění  
jsou certifikovány dle ČSN EN 12572–1 a ČSN EN 12572–2

PŘEKLIŽKA MULTIPLEX 
bříza 18 mm
Používáme pouze kvalitní vodovzdornou březovou pře-
kližku multiplex. 

LAMINÁTOVÉ PANELY 
TR compact
System TR Compact je unikátní řešení opláštění lezeckých 
stěn. Hlavními prvky systému jsou velkoformátové panely 
doplněné rohovými a přechodovými dílci.

Panely Systemu TR Compact jsou vyrobeny z polyeste-
rového kompozitu. Jedinečné vlastnosti povrchu jsou 
dosaženy díky vrchní gelcoatové vrstvě. Použitý gelcoat 
má vynikající abrazivní vlastnosti a velkou odolnost proti 
povětrnostním vlivům.

Celý System TR Compact je navržen s maximální snahou 
o vyvážení estetických vlastností a účelu použití pro sa-
motné lezení.

VÝHODY NEVÝHODY

• příznivá cena
• dostatek rovných  

ploch pro chyty
• možnost instalace struktur

• kratší životnost při použití 
do nezastřešených venkov-
ních stěn

VÝHODY NEVÝHODY

• velké množství stupů  
v reliéfu panelu

• díky výrobě do forem  
propracovaný tvar  
a rovné plochy pod chyty

• vynikající vlastnosti pro  
instalaci v exteriéru  
– dlouhá životnost

• nezničitelný povrch TR  
gelcoat compozit

• dostatek stupů

• vyšší cena
• menší počet otvorů  

pro upevnění chytů  
a omezená velikost  
rovných ploch
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Povrch desek je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu vaší  
stěny, proto při jeho výrobě klademe velký důraz na kvalitu. Oba níže uvedené  
povrchy můžeme dodat v různých hrubostech a barevnosti.

RUČNÍ 
Používáme pro jednodušší tvary stěn a pro různé opravy, 
kde není možné přesné zaměření dílců.

TR FRICTION I 
Léty prověřený klasický povrch, který jsme již použili na 
stov kách našich stěn. Základem pro tento povrch je epoxi-
dový nátěr, na který je tlakově nanesena vrstva křemiči-
tého písku. Finální nátěr tvoří akrylátová fasádní barva. 
Výhodou tohoto povrchu je vynikající poměr cena – výkon 
a mo ž nost jeho aplikace i na svislé plochy, proto je vhodný 
i pro obnovování nátěrů starších lezeckých stěn.

CNC TECHNOLOGIE
Vhodné pro náročné tvary. Výhodou je přesné sesazení 
dílců bez nutnosti tmelení. Možnost precizní výroby v na-
šich výrobních prostorách a minimalizace délky montáže 
u zákazníka. Umožňuje použití povrchu TR friction II.

TR FRICTION II (profi) 
Nová generace povrchů pro lezecké stěny a boulderovky. 
Tento povrch jsme vyvinuli a poprvé použili v roce 2012. 
Od té doby jej používáme především pro velká lezecká 
centra, kde se předpokládá vysoká návštěvnost a tedy 
i zatížení povrchu. 

VÝHODY NEVÝHODY

• příznivá cena
• možnost aplikace i na svislé 

plochy – snadná  
opravitelnost

• ideální pro méně  
zatěžované stěny

• perfektní tření

• nevhodný pro venkovní 
použití

• nedoporučujeme pro 
komerční stěny, kde lze 
předpokládat vysokou zátěž

• nižší odolnost proti oděru
• nižší odolnost proti  

zašpinění od lezeček

VÝHODY NEVÝHODY

• vysoká odolnost proti oděru 
– dlouhá životnost

• uživatelsky příjemný povrch 
– minimalizuje nebezpečí 
odřenin při lezení

• méně opotřebovává lezečky
• vysoce odolný proti  

začernění od lezeček
• vhodný i pro venkovní stěny

• vyšší cena
• aplikace je možná pouze  

ve vodorovné poloze – 
nevhodný pro rekonstrukce 
starších stěn

REALIZACE
Formátování desek

REALIZACE
Povrch desek
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REALIZACE
Matice pro upevnění chytů

KLASICKÉ NARÁŽECÍ MATICE 
(GALVANICKY ZINKOVANÉ)

PLOTNY PRO UPEVNĚNÍ VRUTY

NEREZOVÉ PLOTNY  
S NAVAŘENOU NEREZOVOU 
MATICÍ 

VÝHODY NEVÝHODY

• skvělý poměr cena výkon • nižší odolnost vůči neodborné 
montáži chytů

• při nadměrném dotahování 
může dojít k jeho zatlačení 
do překližky. Při nesprávném 
šroubování může naopak  
dojít k jeho vtlačení  
z překližky.

• nižší životnost při použití  
v exteriéru

• nedoporučujeme do míst, 
kde není možný přístup  
za stěnu

VÝHODY NEVÝHODY

• odolný proti neodborné 
montáži

• vhodný do míst, kde není 
možný přístup za stěnu

• nižší životnost při použití  
v exteriéru

VÝHODY NEVÝHODY

• ideální pro použití v exteriéru
• vysoce odolný proti  

neodborné montáži
• vhodný do míst, kde není 

možný přístup za stěnu

• vysoká cena

Matice pro upevnění chytů – všechny námi používané matice jsou  
certifikovány dle ČSN EN 12572-1 a ČSN EN 12572-2
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REALIZACE
Nosná konstrukce

DŘEVĚNÉ HRANOLY 
(bez impregnace – interiér, s impregnací – exteriér)

OCELOVÁ KONSTRUKCE
(lakovaná – interiér nebo žárově zinkovaná – exteriér)

VÝHODY NEVÝHODY

• příznivější cena
• ekologicky šetrný materiál
• lépe tlumí hluk za stěnou 

• není vhodná pro staticky 
náročné konstrukce např. 
velké převisy atd.

• není vhodná pro venkovní 
použití bez zastřešení.

VÝHODY NEVÝHODY

• při povrchové úpravě žár. 
zinkováním ideální pro  
venkovní použití

• vhodná pro staticky náročné 
konstrukce

• vyšší cena
• oproti dřevěné konstrukci 

vyšší hlučnost
• náročnější montáž
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Struktury vyrábíme z překližkových desek. Což umožňuje snadnou instalaci malých stupů pomocí vrutů. Standardně jsou 
osazeny vrutovacími maticemi pro upevnění chytů a povrchem TR friction II.

• Jednoduché trojúhelníkové struktury jsou vítaným zpestřením každé stěny nebo boulderovky.  
Struktury dodáváme ve třech velikostech.

• Složité půlkulaté struktury jsou především určeny pro boulderovky, ale své uplatnění najdou  
i na větších lezeckých stěnách, kde je potřeba rozčlenit velké, jednotvárné plochy.  
Tyto struktury jsou skvělá volba pro ty, kteří chtějí svým zákazníkům poskytovat stále něco nového.

REALIZACE
Struktury

Při stavbě našich stěn klademe velký 
důraz na precizní zpracování každé-
ho detailu. Jedním z nejdůležitějších 
detailů je styk jednotlivých desek. 
Díky CNC formátování a díky našim 
zkušeným montérům, dokážeme 
desky spasovat tak, že není nikde 
potřeba používat tmelení spár mezi 
deskami.

REALIZACE
Spasování desek



Lišta na ochranu hran ocelová pasovina – ekonomická 
a funkční varianta. Není vhodná pro venkovní stěny

Lišta na ochranu hran nerezová pasovina – nerezové lišty 
perfektně vaši stěnu ochrání bez potřeby jakékoliv údržby 
– vhodná i pro venkovní použití. 

Lišty na ochranu hran nerezový půlkulatý profil – luxus-
ní varianta ochrany hrany. Krásný detail, který podtrhne 
dokonalé zpracování vaší stěny. Samozřejmě vhodná i pro 
venkovní použití.

Tlumič nárazů karabin – při cvakání expresek a zejména 
při stahování lana narážejí těžké ocelové karabiny do pláště 
stěny. To způsobuje nejen nepříjemný hluk na stěně, ale 
především dochází k poškozování povrchu stěny. Proto jsme 
vyvinuli náš unikátní tlumič nárazů karabin. Základem této 
ochrany stěny je rámeček opatřený povrchem TR-friction II. 
Samozřejmostí je tedy možnost volby barvy. Do rámečku je 
vsazena tlumící pryžová vložka. Montáž na stěnu je velmi 
jednoduchá. Pouze pomocí vrutů. 

Podlahové lišty – všimli jsme si, že vlivem vytírání podlahy 
pod stěnou často dochází k znečištění spodní části stěny. 
Nabízíme proto možnost olištování stěn. Vyrábíme lišty 
z vodovzdorné překližky. Tyto lišty jsou opatřeny lesklým 
nátěrem, který může mít stejný barevný odstín jako stěna. 
Lišty mají výšku 5 cm a na své vrchní hraně jsou opatřeny 
fazetou.
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Protože ani ten nejodolnější povrch nevydrží časté nárazy ocelových karabin, nebo tření od lana, vyvinuli jsme několik 
variant ochrany stěny. Smyslem těchto doplňků je udržet stěnu co nejdéle bez potřeby oprav.

REALIZACE
Ochranné prvky



Víme, že kvalita chytů a jejich rozmanitost je zásadní pro úspěšné provozování vaší stěny. Proto nabízíme širokou paletu 
našich chytů v různých designech a stále vyvíjíme nové tvary. Pro vaši větší bezpečnost jsou naše chyty opatřeny Antiexplo-
sion systémem. V chytu je zabudována ocelová pružina, která v případě rozlomení chytu brání pádu úlomků chytů na zem.

K  našim nejoblíbenějším chytům patří chyty řady Or-
ganic. Jedná se o sérii, která čítá přes 200 různých tvarů 
v jednotném designu. Kromě toho, že cesty postavené 
z chytů jednotného designu vypadají lépe, usnadňuje to 
lezcům i orientaci při lezení cest po barvách.

Specialitou jsou naše chyty řady Natural, které jsou věr-
nými kopiemi skalních chytů.

Naší novinkou jsou chyty řady A. Vyznačují se precizním 
zpracováním, bezpečností a zajímavými tvary.

Pokud by vám však naše nabídka nestačila, rádi vám dodáme chyty od dalších renomovaných výrobců, jako jsou 
například: AIX, Samsara, Lapis, Bleustone atd.

Popisování cest na stěně je problém, který řeší většina 
provozovatelů různými cedulkami. Ty se snadno ničí a ne-
vypadají hezky, proto přicházíme s originálním řešením. 
Vyvinuli jsme chyt s otvorem, ve kterém je vložena kartička 
s popisem cesty. Kartička je kryta polykarbonátovým 
plexisklem o síle 3 mm. Výměna popisu cesty je velmi 
jednoduchá. Stačí, odmontovat chyt a ze zadní strany 
vložit nový popis. Startovní chyty vyrábíme v široké škále 
barevných odstínů. Mohou tak být součástí jednotlivých 
barevně odlišených cest.
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REALIZACE
Chyty
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• Překližka    
• Zhotovení 3D návrhu
• Projektová dokumentace  

včetně statiky.
• Jednoduché profily
• Nosná konstrukce  

stavební řezivo 
• Překližka bříza multiplex  

18 mm
• Narážecí matice 16 ks/m2

• Tmelené spoje desek.
• Povrch TR-friction I
• Jednobarevné šedé nebo  

béžové provedení (pestré  
a syté barvy za příplatek)

• Chyty TR-walls 4 ks./m2

• Jedna výchozí revize

• Překližka
• Zhotovení 3D návrhu
• Projektová dokumentace  

včetně statiky.
• 3D profily - cca. 50% 
• Ocelová konstrukce nebo  

dřevěná z KVH
• Překližka bříza multiplex 18 mm 

formátována CNC technologií
• Přesné spasování bez použití tmelu
• Překližka bříza multiplex 18 mm 

formátována CNC technologií
• Vrutovací matice 28 ks/m2

• Povrch TR-friction II
• Jednobarevné šedé nebo béžové 

provedení (pestré a syté barvy  
za příplatek)

• Ochrana hran (v exponovaných  
místech) tl. pasovina 20 mm  
galvanicky zinkovaná

• Kombinace chytů TR-walls  
a Samsara 7ks./m2

• Jedna výchozí revize

• Laminátové panely
• Zhotovení 3D návrhu
• Projektová dokumentace včetně 

statiky.
• Nosná konstrukce kombinace sta-

vebního řeziva a ocelových táhel
• Laminátové panely TR compact
• Přesné spasování 
• Galvanicky zinkované matice  

20 ks./m2

• Povrch TR-compact gelcoat
• Barva – světle šedá
• Chyty TR-walls 4 ks/m2

• Osazení postupových jištění expres-
kami a maillon+ocelová karabina

• Řetězy Fixe včetně 2 ks. karabin
• Postavení cest (2 cesty do linie)
• Jedna výchozí revize

• Překližka
• Zhotovení 3D návrhu
• Projektová dokumentace  

včetně statiky.
• 3D profily - cca. 30% 
• Nosná konstrukce  

stavební řezivo
• Překližka bříza multiplex  

18 mm 
• Tmelené spoje desek
• Narážecí matice 28 ks/m2

• Povrch TR-friction I
• Jednobarevné šedé nebo  

béžové provedení (pestré  
a syté barvy za příplatek)

• Chyty TR-walls 5 ks./m2

• Jedna výchozí revize

• Překližka
• Zhotovení 3D návrhu
• Projektová dokumentace  

včetně statiky.
• 3D profily - cca. 70% -100 %
• Ocelová konstrukce nebo dřevěná z KVH
• Překližka bříza multiplex 18 mm  

formátována CNC technologií
• Přesné spasování bez použití tmelu
• Vrutovací matice 28 ks./m2

• Povrch TR-friction II
• Jednobarevné šedé nebo béžové prove-

dení (pestré a syté barvy za příplatek)
• Ochrana hran všech hran půlkulatý  

profil tl .20 mm nerez
• Zakončení stěny vrcholovým madlem
• Kombinace chytů TR-walls, AIX, Samsara, 

Lapis 7ks/m2

• Trojúhelníkové překližkové struktury 
TR-walls – 3 ks na 100 m2

• Osazení postupových jištění expreskami  
a maillon+ocelová karabina

• Postavení cest (2 cesty do linie)
• Jedna výchozí revize

• Laminátové panely
• Zhotovení 3D návrhu
• Projektová dokumentace  

včetně statiky.
• Nosná konstrukce – žárově  

zinkovaná ocel
• Laminátové panely TR compact
• Přesné spasování 
• Nerezové matice 20 ks./m2

• Povrch TR-compact gelcoat
• Barva – světle šedá
• Chyty TR-walls 4 ks./m2

• Osazení postupových jištění expres-
kami a maillon+ocelová karabina

• Řetězy Fixe včetně 2 ks. karabin
• Postavení cest (2 cesty do linie)
• Jedna výchozí revize

BASIC

PROFI

TR COMPACT INDOOR

ECONOMIC

TOPTECH

TR COMPACT OUTDOOR

REALIZACE
Kategorie provedení



Kontakty
TR-walls s.r.o.

Sídlo firmy:
Generála Mejstříka 1553
156 00 Praha 5 
Česká republika 
DIČ: CZ26749769

Provozovna:
Buš 106
252 08 Slapy
Česká republika

E-mail: 
info@lezeckesteny.cz
info@tr-walls.eu

Tel.:  +420 257 750 347
Mobil: +420 604 727 965

Jednatel:
Mgr. Tomáš Rakovič
Tel.: +420 603 417 334
E-mail:  
rakovic@lezeckesteny.cz

WWW.TR-WALLS.EU


