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O NAS
Firma TR-Lezeckie Steny powstała w roku 1996 jako jedna z pierwszych firm tego 
typu w Republice Czeskiej, i wraz z upływem czasu stała się najbardziej znaczą-
cym producentem ścian wspinaczkowych w Czechach. W roku 2008 dokonała 
się transformacja w firmę TR-walls, spol. s r. o.

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie Ścian Wspi-
naczkowych, jest poparte codzienna obsługą Centrum Wspinaczkowego Tar-
nogaj-Wrocław oraz BigWall Praga – największego centrum wspinaczkowego  
w Europie Środkowej.

Zespół specjalistów tworzony w perspektywie wielu lat, gwarantuje najwyższą 
możliwą jakość produktów. Wśród naszych designerów, znajdują się ludzie 
uprawiający aktywnie sporty wspinaczkowe. Tworzeniem projektów konstrukcyj-
nych zajmują się autoryzowani statycy. Duża część pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio przy produkcji, to są zatrudnieni w firmie od jej początku. Oczy-
wiście nie możemy pominąć grupy doświadczonych montażystów, którą tworzą 
wykwalifikowani cieśle i stolarze.

Nieprzerwanie pracujemy nad rozwojem nowych materiałów i technologii ich 
obróbki. Jako przykład możemy przywołać system naszych paneli laminowanych 
TR-compact, bardzo odporną powierzchnię płyt ze sklejki TR-friction II i wiele 
innych.... Zawsze szczególny nacisk kładziemy na doskonałą obróbkę wszystkich 
detali zainstalowanych na ściance. Przy tym pomaga nam wykorzystanie m. in. 
technologii CNC. Sprawą oczywistą jest bezpieczeństwo naszych konstrukcji, 
które wynika ze ścisłego przestrzegania norm, zwłaszcza EN 12572.

Mimo, iż przez okres naszego istnienia wybudowaliśmy kilkanaście tysięcy  
m2 ścianek wspinaczkowych to każdy nowy projekt stanowi dla nas wielkie wy-
zwanie, do każdego stosujemy indywidualne rozwiązania.

Tomáš Rakovič
Właściciel firmy
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Centrum Wspinaczkowe zainstalowane w byłej hali 
produkcyjnej ČKD. Przy budowie korzystano z długo-
letnich doświadczeń w budowie i użytkowaniu ścian 
wspinaczkowych. Rozwiązanie trzech kondygnacji 
ścian, pozwoliło uzyskać wrażenie wielkiej otwartej 
przestrzeni. Dominantę tworzą dwa masywne filary 
z przewieszeniem do 10 m, które kończą się na wy-
sokości równych 23 m. Oprócz przewieszeń, ściana 
oferuje szeroką gamę profili, które uzupełnia masyw 
laminowany wykonany z paneli TR-Compact i imitacja 
nacieków wykonana z tego samego materiału. W 
obiekcie nie brakuje nawet najbardziej wymyślnych 
linii wspinaczkowych. Zdecydowanie jest to jeden 
z najciekawszych obiektów w Europie. Ściana bou-
lderingowa umieszczona na drugim poziomie nad 
recepcją. Do nauki wspinania jest przeznaczona „ga-
leria” o wysokości 12 m.

ROK 2013
Powierzchnia całkowita:  
Ściana wspinaczkowa: 3000 m2 
Boulder: 300 m2

Wysokość: 20 m
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REFERENCJE|ŚCIANA
BIG WALL Praga, CZ



Kolejna wykonana przez nas zabu-
dowa hali fabryczno /magazynowej 
na centrum wspinaczkowe. Przy 
projektowaniu ścianek musieliśmy 
uwzględnić stosunkowo niską i długą 
halę. Przestrzeń rozdzieliliśmy pro-
jektując kilka filarów, które tworzą 
przyjemne zacisza. Widok wzdłuż 
hali przypomina kanion, który był 
inspiracja i myśla przewodnią dla tej 
realizacji. Na ściance znajdują się nie 
tylko łatwe i proste wspinaczkowo 
profile, ale także strefy sportowe  
o przewieszeniu do 8 m. 

ROK 2014
Powierzchnia ogółem: 1 450 m2

Wysokość: 16 m
Przewieszenie do: 8 m
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REFERENCJE|ŚCIANA
HUDY Brno, CZ



Zabudowa w nowej specjalnie za-
projektowanej i wybudowanej na 
potrzeby Centrum Wspinaczkowe-
go hali. Realizacja z 2014 roku. Dwa 
niezależne profile , o dużym zróz-
nicowaniu. Od sportowych bardzo 
wywieszonych sekcji po piony, i cały 
szereg formacji 3D. Ściana wypo-
sażona w Standard do rozgrywania 
zawodów na czas.

ROK 2014
Powierzchnia ogółem: 1 900 m2

Wysokość: 16 m
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REFERENCJE|ŚCIANA
DAV CENTRUM WSPINACZKOWE Drezno, DE
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Wiosną 2014 roku zostaliśmy wybra-
ni jako wykonawcy ścianki wspina-
czkowej i bulderingowej dla nowego 
Centrum Sportowego w Gliwicach. W 
efekcie powstało nieduże, ale bardzo 
przyjemne Centrum Wspinaczkowe, 
które stanowi odpowiednie uzupełni-
enie do innych dyscyplin sportowych. 
Przy budowie m. in. została zastoso-
wana technologia CNC formatowania 
płyt, TR – Friction II.

ROK 2014
Powierzchnia ogółem: 620 m2

Wysokość: 11,5 m
Przewieszenie do: 3 m

REFERENCJE| BOULDER
Gliwice, PL

REFERENCJE|ŚCIANA, BOULDER
TARNOGAJ Wrocław, PL

Na 1 100 m2 każdy odwiedzający, nie zależnie od zaawansowania znajdzie 
coś dla siebie. Od pierwszych wspinaczkowych kroków po organizację 
Finału Mistrzostw Polski. Po środku hali znajduje się „wieża piaskowcowa” 
z paneli laminowanych TR Compact. Na wyższym piętrze umieszczona jest 
ściana boulderowa.

ROK 2011
Powierzchnia ogółem: 1 100 m2

Wysokość: 14 m
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Bardzo nowoczesne , wybudowane w 2015 roku Centrum 
Wspinaczkowe. Równolegle wykonywane prace projektowe 
nad budynkiem oraz ścianą wspinaczkową zaowocowały 
doskonałym wykorzystaniem przestrzeni. Zdecydowanie 
zróżnicowanie formacji , mnogość linii wspinaczkowych zado-
woli wszystkich. Obiekt zamówiony i wykonany w najwyższym 
standardzie i jakości. Od zewnętrznej ściany wspinaczkowej 
na powietrzu po bulderownie i ponad tysiacmetrową ściane 
do wspinaczki z liną, Trenujący znajdzie wszystko. Całości 
zlecenia dopełniła dostawa chwytów i kompozycja dróg 
wspinaczkowych przez naszych Routsetterów. Zdecydowanie 
stawiamy za wzór rozwiązania budowy hali z wyposażeniem.

ROK 2015
Wewnętrzna powierzchnia: 1 000 m2 
Zewnętrzna powierzchnia: 550 m2

Boulder: 340 m2

REFERENCJE|ŚCIANA, BOULDER
DAV CENTRUM WSPINACZKOWE  Waldkraiburg, DE
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Centrum boulderingu na terenie byłego autoserwisu w Erlangen. Profile ścian 
powstały w wyniku kilkumiesięcznej współpracy z Inwestorem. Budowa odby-
wała się w trzech etapach w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń. Części 
Workshop i Showroom oferują wszelkie kształty i nachylenia wraz z ulubionymi 
“top out”. Bigroof o parametrach 10 m długość i nachylenie 35 st. jest przezna-
czony dla najbardziej wymagajacych sportowców . Elementem składowym jest 
kącik dla dzieci z Jaskinią i siecią. 

Przykład rekonstrukcji wyeksploato-
wanej, wewnętrznej ściany ze sklejki. 
Uwzględniając istniejące profile, zo-
stały doprojektowane nowoczesne 
panele, kopiujące pierwotny zarys 
ściany. Przebudowa polegała na: 
zaprojektowaniu nowego kształtu, 
demontażu starej ściany, usunięciu 
materiałów rozbiórkowych, wyko-
naniu i montażu nowej ściany, Cer-
tyfikacji TUV.

REALIZACJA|REKONSTRUKCJA
DAV KLETTERZENTRUM Augsburg, DE

ROK 2012–2013
Powierzchnia ogółem: 930 m2

Wysokość: 4 m

ROK 2013
Powierzchnia ogółem: 160 m2

Výška: 16 m

REFERENCJE|BOULDER
BLOCKHELDEN Erlangen, DE
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REFERENCJE|TRUDNOŚĆ WSPINACZKI
SP BOULDERING Brno, 2007, CZ

Tymczasowa ściana wspinaczko-
wa zbudowana specjalnie na za-
wody Pucharu Świata we wspi-
naczce. Organizowane w Brnie w 
roku 2009. Konstrukcja mobilna 
wykonana z systemowego rozwią-
zania, poszycie stanowiły panele 
TR- Compact oraz panele w tech-
nologii TR -Friction I .

ROK 2009
Powierzchnia ogółem: 160 m2

Wysokość: 16 m

Mobilną ścianę boulderingową zaprojektowaliśmy i zbu-
dowaliśmy specjalnie na Zawody Pucharu Świata w bou-
lderingu. Ściana składa się z ośmiu niezależnych profili 
do rozegrania konkurencji i czterech oddzielnych profili 
treningowych. Dodatkowo wyposażenie w matę aseku-
racyjną jednolitą.

ROK 2007
Powierzchnia ogółem: 180 m2

Wysokość: 4,5 m

REFERENCJE|TRUDNOŚĆ WSPINACZKI
SP TRUDNOŚĆ Brno, 2009, CZ
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Mamy w swoich dokonaniach kilkanaście realizacji Ścian 
do wspinaczki na czas. Spełniających wszelkie parametry 
IFSC. W wyposażeniu dostarczamy standardowe chwyty 
do wspinaczki na czas.

REFERENCJE|SZKOŁA
UNIWERSYTET MASARYKA Brno, CZ

REFERENCJE|SZKOŁA
PORG Praga, CZ

Od początku naszej działalności , dostarczamy ścianki 
wspinaczkowe do szkół. Z przeznaczeniem na lekcje 
W-F, zajecia poza szkolne oraz szkolenia. Posiadamy cała 
gamę rozwiązań od bardzo ekonomicznych. po najbar-
dziej skomplikowane zabudowy Hal Sportowych. Każda 
realizacja jest konsultowana z lokalnym środowiskiem, 
nauczycielami, wspinajacą młodzieża. Tak aby korzystając 
czerpali radość ze wspolnego projektu.

REFERENCJE|WSPINACZKI NA CZAS
DAV Dresden, DE 

REFERENCJE|SZKOŁA
SVČ Včelín, CZ
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W naszej ofercie znajduje się, kilkadziesiąt bazowych modeli laminatowych dziecięcych ścianek wspinaczkowych.  
Pogrupowanych w trzy serie: TR-Block, TR-Wall, TR-Tower, które są przeznaczone do instalowania w przestrzeni miejskiej, 
parkach etc. Wszystkie modele posiadają certyfikat spełniający normę EN 1176-1:2009.

Panely TR compact, serie TR-Tower

Panely TR compact, serie TR-Block

Freeform laminat

Sklejka frezowane CNC

REFERENCJE
Ścianki na place zabaw dla dzieci i do parków



Zadaniem było zaprojektowa-
nie i wykonanie unikalnego pod 
względem architektonicznym 
obiektu, reprezentacyjnego dla 
Inwestora. Spełniającego kryteria 
wspinaczki wyczynowej i rekrea-
cyjnej. Ze względu na jego umiej-
scowienie w terenie i  wymogu 
odwzorowania „sztucznej skały” 
została wybrana technologia 
konstrukcji stalowej i betonowe-
go torkretowania. Przy realizacji 
tego projektu firma skorzystała 
z doświadczeń nabytych w związku 
z realizacją podobnej inwestyc-
ji, którą wykonała w roku 2005  
w Pradze Strašnicích. 

ROK 2009
Powierzchnia ogółem: 1 600 m2

Wysokość: 18 m

Wieża wspinaczkowa usytuowana na 
terenie DDM Sokolov. Całą powierzch-
nię wieży tworzą panele TR-laminat, 
własnej produkcji, włącznie z zadasze-
niem. Konstrukcja nośna wykonana jest  
z prefabrykatów ocynkowanych ogniowo.
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REFERENCJE|NA WOLNYM POWIETRZU
Wieża laminatowa Sokolov, CZ

ROK 2014
Powierzchnia ogółem: 130 m2

Wysokość: 10 m

REFERENCJE|NA WOLNYM POWIETRZU
OLYMPIA Brno, CZ
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Oprócz budowy ścianek wspinaczkowych nasza firma zajmuje się budową specjalnych instalacji do treningu poruszania się 
na wysokości. Już w 1998 roku wykonaliśmy i zainstalowaliśmy 10 symulatorów JAKUB-I dla AČR o wysokości 14 m. Jest to 
symulator zmienny, którego konstrukcja nośna wykonana jest na systemie rusztowaniowym. Instalowane zróżnicowane 
moduły, które umożliwiają trening i symulację ruchu na wysokości w różnych środowiskach. Zaletą jest łatwość zmian 
jego charakterystyki. Do dnia dzisiejszego wykonujemy je w różnych modyfikacjach. Uwzgledniając systemy i scenariusze 
szkoleniowe które maja być realizowane. Z powodzeniem na naszych trenażerach trenują wojsko,policja,strażacy,ratow-
nicy oraz pracownicy budowlani ze Słowacji, Czech, Francji, Albanii, Gruzji i Egiptu.

REFERENCJE
Symulatory treningowe, poligony, trenażery i parki linowe
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1. Omówienie podstawowej  
wizji klienta

2. Wykonanie modelu ściany w 3D
3. Opracowanie kalkulacji cenowej
4. Dokumentacja wykonawcza  

i analiza statyczna

5. Wykonanie prefabrykatów  
w naszym zakładzie produkcyjnym

6. Montaż
7. Dokumentacja przekazania-od-

bioru: dokumentacja rysunkowa 
stanu faktycznego, protokoły 

z przeprowadzonych kontroli, 
certyfikaty, instrukcje itd.

8. konstrukcja dróg, bulderów 
(routsetting)

9. Regularne przeglądy roczne 
według EN 12572

REALIZACJA
Etapy budowy Ściany Wspinaczkowej 
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REALIZACJA
Materiały stosowane przez naszą firmę

Poszycie – wszystkie stosowane przez nas typy poszycia, posiadają  
certyfikaty zgodnie z EN 12572–1 i EN 12572–2

SKLEJKA MULTIPLEKS  
BRZOZA 18 mm
Stosujemy tylko wysokiej jakości I gat. wodoodporną sklejkę 
brzozową – multipleks.

PANELE LAMINATOWE  
TR Compact
System TR Compact stanowi unikatowe rozwiązanie obu-
dowy ścianek wspinaczkowych. Elementami głównymi 
systemu są panele wielkoformatowe uzupełnione ele-
mentami narożnymi i przechodnimi.
Panele Systemu TR Compact są wykonane z kompozytu 
poliestrowego. Wyjątkowe właściwości powierzchni zo-
stały osiągnięte dzięki nawierzchniowej warstwie żelkotu. 
Zastosowany żelkot ma bardzo dobre właściwości ścierne  
i dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, 
oraz akty wandalizmu.
Cały System TR Compact jest zaprojektowany z dołożeniem 
wszelkich starań mających na celu uwzględnienie właści-
wości estetycznych i zastosowania do procesu wspinania. 

ZALETY WADY

• příznivá cena
• dostatek rovných  

ploch pro chyty
• možnost instalace struktur

• krótka żywotność, przy 
instalowaniu na niezadaszo-
nych ściankach umieszczo-
nych w terenie /outdoor

ZALETY WADY

• duza atrakcyjność wspi-
naczki, imitacja naturalnej 
skały, płaskie miejsca pod 
chwyty,

• łatwy montaż
• bardzo dobre właściwoś-

ci przy instalowaniu na 
otwartym terenie – długa 
żywotność

• niezniszczalna powierzchnia 
TR żelkot

• wyższa cena
• mniejsza ilość otworów  

do mocowania uchwytów  
i ograniczona wielkość  
powierzchni płaskich
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Powierzchnia poszycia jest to jeden z najważniejszych parametrów  
swiadczących o jakości ściany. Kładziemy wielki nacisk na jego wykonanie 
oraz trzymamy najwyższe normy jakości. Oba rodzaje powierzchni  
dostarczamy w różnych grubościach granulatów.

RĘCZNE 
Stosujemy je przy prostszych kształtach ścian i przy  
naprawach, gdzie niemożliwe jest dokładne zwymiaro-
wanie elementów.

TR FRICTION I 
Sprawdzona przez lata powierzchnia klasyczna, która 
przez nas była stosowana w setkach wykonanych przez 
nas ścian. Podstawę dla tej powierzchni stanowi powłoka 
epoksydowa, na którą nanoszona jest pod ciśnieniem 
warstwa piasku krzemowego/szkła. Ostateczne wykońc-
zenie powierzchni stanowi powłoka elewacyjnej farby 
akrylowej. Zaletę tej powierzchni stanowi bardzo dobry 
współczynnik cena – efekt. Oraz możliwość stosowania na 
płaszczyznach pionowych już zmontowanych obiektów. 
Co za tym idzie nadaje się do odnawiania nawierzchni 
starszych ścianek wspinaczkowych.

CNC TECHNIKA
Dowolne modelowanie obiektów, wysoka jakość połączeń. 
Możliwość precyzyjnego wykonania w naszym zakładzie 
produkcyjnym i zminimalizowanie czasu montażu u kli-
enta. Umożliwia zastosowanie powierzchni TR friction II.

TR FRICTION II (profi) 
Nowa generacja powierzchni dla ścian wspinaczkowych  
i boulderowni. Powierzchnia ta została przez nas opraco-
wana i po raz pierwszy zastosowana w roku 2012. Od tego 
czasu stosujemy ją dla dużych centrów wspinaczkowych, 
gdzie przewidywana jest duża frekwencja a więc obciążenie 
powierzchni. 

ZALETY WADY

• korzystna cena
• możliwość stosowania na 

płaszczyznach pionowych – 
łatwa naprawialność

• idealna dla mniej obciąża-
nych ścianek

• idealne tarcie 

• nie nadaje się do stosowa-
nia na zewnątrz

• nie zalecamy do stosowania 
na ściankach komercyjnych, 
gdzie można przewidywać 
duże obciążenie

• niższa wytrzymałość  
na ścieranie

• niższa odporność  
na zabrudzenia od butów

ZALETY WADY

• duża wytrzymałość na ściera-
nie – długa żywotność

• przyjemna w użytkowaniu 
nawierzchnia – minimalizuje 
zagrożenie występowania 
otarć przy wspinaniu

• niski stopień niszczenia 
obuwia

• bardzo odporny na zabrud-
zenia powodowane obuwiem 
do wspinaczki

• nadaje się do stosowania 
przy ściankach zainstalowa-
nych w terenie

• wyższa cena
• można stosować tylko w 

położeniu poziomym – nie 
nadaje się do remontowania 
starszych ścianek

REALIZACJA
Formatowanie płyt

REALIZACJA
Powierzchnia poszycia 
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REALIZACJA
Nakrętki do mocowania uchwytów 

Klasyczne nakrętki wciskane 
(ocynkowane galwanicznie)

Płytki do mocowania śrub

Płytki nierdzewne z przyspa-
waną nakrętką nierdzewną

ZALETY WADY

• doskonały stosunek cena - 
wydajność

• niższa tolerancja na montaż 
niefachowy uchwytów

• nadmierne dokręcanie może 
spowodować wciśnięcie w 
sklejkę. Niewłaściwe wkręcanie 
może przeciwnie spowodować 
wysunięcie ze sklejki

• niższa żywotność przy stoso-
waniu w terenie otwartym

• nie zalecamy do stosowania  
w miejscach, gdzie nie jest 
możliwy dostęp z drugiej 
strony

ZALETY WADY

• odporne na niefachowy 
montaż

• przydatne w miejscach, gdzie 
niemożliwy jest dostęp  
z drugiej strony

• niższa żywotność przy stoso-
waniu w terenie otwartym

ZALETY WADY

• idealne do stosowania  
w terenie zewnętrznym

• odporne na niefachowy 
montaż

• przydatne w miejscach, gdzie 
niemożliwy jest dostęp  
z drugiej strony

• wysoka cena

Nakrętki do mocowania uchwytów – wszystkie stosowane przez nas 
nakrętki posiadają certyfikat zgodnie z EN 12572-1 i EN 12572-2
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REALIZACJA
Konstrukcja nośna

KANTÓWKI DREWNIANE 
(bez impregnacji wododpornej – do wnętrz, z impregnacją 
– na zewnątrz)

KONSTRUKCJA STALOWA
(malowana lub ocynkowana ogniowo – na zewnątrz)

ZALETY WADY

• niższa cena
• surowiec przyjazny dla 

środowiska
• lepiej wycisza hałas  

za ścianką 

• nie nadają się do zbyt statycz-
nie obciążanych konstrukcji, 
np. duże przewieszki itd.

• nie nadają się do stosowa-
nia w terenie otwartym bez 
zadaszenia

ZALETY WADY

• przy wykończeniu powierzch-
ni ocynkowaniem ogniowym 
idealna do stosowania na 
zewnątrz 

• nadaje się do konstrukcji 
bardziej obciążonych sta-
tycznie

• wyższa cena
• w porównaniu z konstrukcją 

drewnianą zwiększony hałas
• wymagający montaż
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Struktury ze sklejki. Z zastosowaniem powierzchni TR friction II. Nasz flagowa struktura, Kula-Graniasta robi wrazenie  
na najbardziej wymagających klientach. Oczywiście mamy w ofercie kilkadziesiąt wzorów i rozmiarów Struktur 3D.

• Proste, struktury trójkątne stanowią urozmaicenie każdej ścianki lub boulderowni. Struktury wykonujemy  
w trzech wielkościach. 

• Złożone struktury półokrągłe/wielościany/ kule są przeznaczone przede wszystkim dla boulderowni, ale 
także znajdą zastosowanie na większych ściankach wspinaczkowych, gdzie zachodzi konieczność podzielenia 
dużych, monotonnych powierzchni. Struktury te są dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą swoim klien-
tom dostarczać ciągle coś nowego. 

REALIZACJA
Struktury

Łączenie płyt nebo pasowanie płyt 
ze sobą. Wielki nacisk kładziemy 
na jakość połączeń poszycia ści-
any. Dzieki technologii CNC, oraz 
bardzo doświadczonym Monterom 
łączenie jest bardzo precyzyjne. W 
żadnym przypadku nie stosujemy: 
kleji, szpachli itp. materiałów.

REALIZACJA
Spasovani desek



Listwa chroniąca krawędzie – taśma stalowa – wariant 
ekonomiczny i funkcjonalny. Nie nadaje się do stosowania 
na ściankach w terenie otwartym.

Listwa chroniąca krawędzie – taśma nierdzewna – taśmy  
z materiałów nierdzewnych zabezpieczają ściankę, nie wyma-
gają zabiegów konserwacyjnych – nadaje się do stosowania 
na ściankach w terenie otwartym.

Listwa chroniąca krawędzie nierdzewny profil półokrągły 
– luksusowy wariant zabezpieczenia krawędzi. Ładny detal 
podkreślający doskonałe wykonanie ścianki. Oczywiście 
nadaje się do stosowania na ściankach w terenie otwartym

Amortyzator uderzeń karabinków – przy zamykaniu ekspre-
sów i zwłaszcza przy ściąganiu liny ciężkie stalowe karabinki 
uderzają o powierzchnię ścianki. Powoduje to nie tylko hałas, 
ale przede wszystkim dochodzi do uszkadzania powierzchni 
ścianki. Dlatego opracowaliśmy nasz unikatowy amortyzator 
uderzeń karabinków. Podstawą tego zabezpieczenia ścianki 
jest ramka zaopatrzona w powierzchnię TR-friction II. Jest 
więc możliwy wybór koloru. Do ramki włożona jest wkładka 
gumowa. Montaż na ściance jest bardzo prosty. Tylko za 
pomocą wkrętów. 

Listwy przypodłogowe – zauważyliśmy, że czyszczenie 
podłogi przy ściance często powoduje zanieczyszczenie 
dolnej części ścianki. Oferujemy dlatego możliwość listwo-
wania ścianek. Listwy wykonujemy ze sklejki wodoodpornej. 
Listwy są pokryte błyszczącym lakierem, który może mieć 
kolor identyczny z kolorem ścianki. Listwy mają wysokość 
5 cm a na krawędzi górnej są sfazowane.
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Nawet najbardziej odporna powierzchnia nie wytrzyma częstych uderzeń stalowych karabinków lub tarcia liny, opraco-
waliśmy kilka wariantów zabezpieczenia ścianek. Istotą tych uzupełnień jest utrzymać jak najdłużej ściankę w dobrym 
stanie bez konieczności napraw.

REALIZACJA
Elementy zabezpieczające
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REALIZACJA
Chwyty

Oferujemy szeroką paletę naszych uchwytów w różnych wykonaniach i ciągle opracowujemy nowe kształty. W celu zapew-
nienia bezpieczeństwa nasze uchwyty są wyposażone w system Antiexplosion. W uchwycie jest zainstalowana sprężyna 
stalowa, która w przypadku rozłamania uchwytu zapobiega spadaniu kawałków uchwytów.

Do naszych najbardziej ulubionych chwytów należą chwyty 
serii Organic. Jest to seria, która obejmuje powyżej 200 
różnych kształtów w tym samym designie. Oprócz tego, 
że drogi postawione z chwytów z serii wyglądają ładniej, 
ułatwia to wspinaczom orientację przy wspinaniu się po 
drodze według koloru.

Naszą specjalnością są chwyty serii Natural, które są wier-
nymi kopiami uchwytów skalnych.

Nowością są chwyty serii A. Charakteryzują się precyzyjna 
obróbką, bezpieczeństwem i ciekawymi kształtami.

Jeżeli nasza oferta wydawałaby się klientowi niewystarczająca, dostarczymy uchwyty innych renomowanych produ-
centów takich jak, np. AIX, Samsara, Lapis, Bleustone itd.

Podpisywanie dróg wspinaczkowych i wykonywanie opi-
sów zawsze jest problemem. Wyprodukowaliśmy cała linie 
chwytów z tzw: okienkiem. Służących do umieszczania w 
nich opisu drogi. Mnogość kolorów pozwala na zastoso-
wanie chwytu opisówki jako startu każdej drogi. Okienko 
wykonane z plexi 3mm. Zmiana opisu jest bardzo prosta. 
Wysoka estetyka i nie tuzinkowy patent.
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• Wykonanie projektu w 3D
• Dokumentacja projektowa 

włącznie z projektem  
statycznym.

• Profile proste
• konstrukcja nośna ściany - 

drewniana
• Sklejka brzoza multipleks 18 mm
• Nakrętki wciskane 16 szt./m2

• Szpachlowane łączenia płyt.
• Powierzchnia TR-friction I
• kolor: podstawowy szary/sta-

lowy/beżowy (nasycone kolory 
za dodatkową opłatą)

• Uchwyty TR-walls 4 szt./m2

• Jedna kontrola końcowa

• Wykonanie projektu w 3D
• Dokumentacja projektowa włącznie  

z projektem statycznym.
• Profile 3D – 50% całkowitej  

powierzchni
• konstrukcja nośna stalowa lub 

drewniana 
• Dokładne spasowanie bez użycia 

masy szpachlowej
• Sklejka brzoza multipleks 18 mm 

formatowana w technologii CNC 
• Nakrętki wkręcane 28 szt./m2

• Powierzchnia TR-friction II
• kolor: podstawowy szary/stalowy/

beżowy ( nasycone kolory za dodat-
kową opłatą)

• Zabezpieczenie krawędzi (w miej-
scach eksponowanych) taśma 20 mm 
ocynkowana galwanicznie

• Kombinacje uchwytów TR-walls  
i Samsara 7szt./m2

• Jeden przegląd konrolny – gratis

• Wykonanie projektu w 3D
• Dokumentacja projektowa włącznie  

z projektem statycznym.
• Konstrukcja nośna kombinacja tarci-

cy budowlanej i cięgieł stalowych
• Panele laminowane TR compact
• Dokładne spasowanie
• Nakrętki ocynkowane galwanicznie 

20 szt./m2

• Powierzchnia TR-compact żelkot
• Kolor – jasnoszary
• Uchwyty TR-walls 4 szt./m2

• Zamocowanie zabezpieczeń 
wspinaczkowych ekspres i maillon+ 
karabinek stalowy

• Łańcuchy Fixe włącznie z 2 szt. 
karabinków

• Usytuowanie dróg (2 drogi w linii)
• jeden przegląd kontrolny gratis

• Wykonanie projektu w 3D
• Dokumentacja projektowa 

włącznie z projektem  
statycznym.

• Profile 3D – 30% całkowitej 
powierzchni 

• Konstrukcja nośna drewno  
konstrukcyjne 

• Sklejka brzoza multipleks 18 mm
• łączenie płyt (szwy) kitowane
• Nakrętki wciskane 28 szt./m2

• Powierzchnia TR-friction I
• kolor: podstawowy szary/sta-

lowy/beżowy ( nasycone kolory 
za dodatkową opłatą)

• Uchwyty TR-walls 5 szt./m2

• Jedna kontrola końcowa

• Wykonanie projektu w 3D
• Dokumentacja projektowa włącznie  

z projektem statycznym.
• Profile 3D – 70 % do 100%
• konstrukcja nośna stalowa lub 

drewniana
• Sklejka brzoza multipleks 18 mm 

Nakrętki wkręcane 28 szt./m2

• Powierzchnia TR-friction II
• kolor: podstawowy szary/stalowy/ 

/beżowy (nasycone kolory  
za dodatkową opłatą)

• Zabezpieczenie krawędzi wszystkich 
krawędzi profil półokrągły o gr. 20 mm 
nierdzewny

• Zakończenie ścianki poręczą 
szczytową 

• Kombinacja uchwytów TR-walls, AIX, 
Samsara, Lapis 7szt./m2

• Trójkątne struktury ze sklejki TR-walls –  
– 3 szt. Na każde 100 m2 ściany

• Zamocowanie zabezpieczeń 
wspinaczkowych ekspres i maillon+ 
karabinek stalowy

• jeden przegląd kontrolny – gratis

• Wykonanie projektu w 3D
• Dokumentacja projektowa włącznie  

z projektem statycznym.
• Konstrukcja nośna – stal ocynkowa-

na ogniowo
• Panele laminowane TR compact
• Dokładne spasowanie
• Nakrętki nierdzewne 20 szt./m2

• Powierzchnia TR-compact żelkot
• Kolor – jasnoszary
• Uchwyty TR-walls 4 szt./m2

• Zamocowanie zabezpieczeń  
wspinaczkowych ekspres i maillon 
+ karabinek stalowy

• Łańcuchy Fixe włącznie z 2 szt. 
karabinków

• Usytuowanie dróg (2 drogi w linii)
• jeden przegląd kontrolny gratis
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