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Nič ni bolj sofisticiranega kot preprostost.
Leonardo da Vinci
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R6 M10

R6

Dolžina: 90cm.
Višina: 20cm.
Teža: 3,8kg.

Izvedba: “Performace Classic” in 
“Performance Competition”.

Št. matic za pritrditev oprimkov: 13 pri 
izvedbi “Performace Classic”.

Posebnost: že samostojen volumen 
je povsem zanimiv. Pravo moč pa ta 
oblika dobi v kombinaciji dveh, treh ali 
celo štirih.

Različica:

5

Sestavljiva piramida 90
Samostojna ali sestavljiva v večjo celoto
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leva

desna



M10R30

R30

Dolžina: 115cm.
Višina: 14cm.
Teža: 7,3kg.

Izvedba: “Safety Classic” in “Safety 
Competition”.

Št. matic za pritrditev oprimkov: 33 pri 
izvedbi “Safety Classic”.

Posebnost: običajno se podobni 
volumni končajo poševno. Ta volumen 
ima pravokotni zaključek, ki omogoča 
sestavljanje volumnov v vrsto, zelo 
dolgo vrsto...
Na mnogih plezalnih stenah so razni 
koti in vogali prav pravokotni, kamor 
se ta volumen prilega idealno, brez 
nevarne špranje za prste.

Neskončni raz - velik
Samostojen volumen ali sestavljiv v večjo celoto
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M10R30

R30

Dolžina: 115cm.
Višina: 9cm.
Teža: 4,3kg.

Izvedba: “Safety Classic” in “Safety 
Competition”.

Št. matic za pritrditev oprimkov: 11 pri 
izvedbi “Safety Classic”.

Posebnost: lepo sestavljiv s sebi enakim 
ali z “večjim bratom” enakih lastnosti.

Neskončni raz - srednji
Samostojen volumen ali sestavljiv v večjo celoto
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M10R30

R30

Dolžina: 75cm.
Višina: 24cm.
Teža: 4,3kg.

Izvedba: “Safety Classic” in “Safety 
Competition”.

Št. matic za pritrditev oprimkov: 9 pri 
izvedbi “Safety Classic”.

Posebnost: v osnovi tradicionalna 
in zimzelena oblika, ki pa jo izvedba 
“Safety” z izjemnimi radiji naredi prav 
posebno.

New age piramida
Samostojen volumen
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R6 M10

Dolžina/širina: 60cm.
Višina: 41cm.
Teža: 8,1kg.

Izvedba: “Performance Classic”.

Št. matic za pritrditev oprimkov: 40.

Posebnost: bistvo te simetrične 
štiristrane piramide je precejšnja višina 
glede na dolžino oz. širino, kar doda 
resnično veliko 3D efekta na plezalno 
steno.

Keopsova piramida
Samostojen volumen
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R6 M10

R30

Prijetno, bolj prijetno
“Performance” in “Safety”

Glede na obdelavo robov ločimo 
volumne na serijo “Performance”, ki 
ima robove prijetno zaobljene (radij 
6mm) in serijo “Safety”, pri kateri smo 
naredili korak dlje in vse robove zaobljili 
mnogo bolj od do sedaj poznanih 
izvedb (radij 30mm).

Seveda morebitni udarec ob volumen še 
vedno boli, a možnosti za poškodbo so 
precej manjše. Hkrati so tako zaobljeni 
robovi res neverjetno prijetni za oprijem.

Mnogo več kot lesene piramide
Tehnične lastnosti, ki izstopajo
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Vezana plošča: 18mm, 13 slojna, osnova vseh naših volumnov. Vodoodporna, primerna tudi za zunanjo uporabo. 
Testirana in skladna s standardom za plezalne stene EN12572.

Površina: ob prijetni, relativno majhni hrapavosti nudi veliko trenja, je zelo vzdržljiva in se res enostavno čisti.

Barva: “topla” bela RAL 9001 kot nevtralna, idealna za postavljanje smeri “po barvah” in rdeča RAL 3020 za 
poživitev še tako puste plezalne stene. Skrbno izbrana zelo odporna poliuretanska barva daleč presega celo zahteve 
standarda EN71-3 “Varnost igrač - migracije elementov”, in je brez škodljivih snovi.

Matice za pritrditev oprimkov: M10, vsaka je z zadnje strani pritrjena z dvemi vijaki in je ni mogoče izbiti. 
Matice ki jih uporabljamo skoraj trikrat presegajo zahteve standarda za plezalne stene EN12572.

Vijaki za pritrditev volumnov na plezalno steno: vsi naši volumni so narejeni tako, da zadostuje le ena dimenzija 
vijakov (4,5x60 z delnim navojem). Sicer pa si je ne potrebujete zapomniti, niti ne potrebujete vedeti koliko jih je 
potrebno, ker z vsakim volumnom dobite tudi vijake (originalne Spax). Vsakemu naročilu dodamo še nastavek 
(TX20) za vijačnik točno za te vijake - za vsak slučaj, če ga še nimate.

Kovinske podložke: vsaka luknja za pritrditev volumna na plezalno steno ima vgrajeno kovinsko podložko, za 
čim večjo vzdržljivost, ob velikem številu premeščanj. Kdor veliko postavlja smeri ve, kako zelo je to pomembno.

Močnejši od drugih: vsi stiki naših volumnov so lepljeni in vijačeni, za kar največjo možno moč in vzdržljivost.

Enaka oblika, drugačna izvedba
“Classic” in “Competition”

“Classic” je splošno poznana izvedba. Odlikuje jo veliko 
število matic za pritrditev oprimkov na sam volumen.

“Competition” volumni so brez lukenj in matic za 
pritrditev dodatnih oprimkov, saj si na tekmovanjih ni 
dovoljeno pomagati z oprijemanjem teh luknjic. Velikokrat 
pa se volumni tako ali tako uporabljajo samostojno brez 
dodatnih oprimkov. S tem je problem rešen tako za 
tekmovalce, kot za sodnike.
Ker so volumni leseni, se nanje z lesnimi vijaki vedno lahko 
pritrdi oprimke tipa “screw-on”.

“Performance”

“Safety”

“Classic”

“Competition”
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