
2019 / 1

KATALOG 2019

Máme pro vás řešení.
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Pracovní postroje, kapsáře, jistící prostředky, tašky.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP 110 PLASTIC

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu 
se zadním připojovacím bodem. Hrudní popruh 
s možností nastavení podle výšky pracovníka. 
Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu 
z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový 
záchytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro 
práce ve výškách, pro svoji nízkou hmotnost  
a jednoduchost konstrukce.

technické parametry:
Kód produktu: 19.100.0

 ocelové spony 3 ks, plastové provlékací  
 spony 2 ks

 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

OBSAH A NORMY:
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PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP 110 SCAFF

technické parametry:
Kód produktu: 19.101.0

 ocelové spony 3 ks, plastové provlékací 
  spony 2 ks

 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 ramenní polstrování s poutky pro zavěšení 

 karabin
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu 
se zadním připojovacím bodem. Hrudní popruh 
s možností nastavení podle výšky pracovníka. 
Ramenní polstrování usnadňuje přenášení 
břemen při lešenářských pracích a navíc je 
vybaven poutky pro zavěšení karabin. Postroj je 
určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně 
pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný 

prvek. Oblíbený postroj pro lešenářské práce, 
nízká hmotnost a jednoduchost konstrukce.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP 110 PL41

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu se zadním připojovacím bodem a s 
možností pracovního polohování. K tomu slouží 
pracovní lano s karabinou o délce 1,3m, které 
je nedílnou součástí postroje. Lano není určeno 
pro zachycení pádu. Hrudní popruh s možností 
nastavení podle výšky pracovníka. Postroj je 
určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně 

technické parametry:
Kód produktu: 19.102.0

 ocelové spony 3 ks, plastové provlékací 
  spony 2 ks

 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 poutko pro zavěšení duralové karabiny
 přídavné lano 1,3m s karabinou
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,2 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 ČSN EN 354:2011 (identical EN 354:2010)
 kategorie OOP III.

pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek. 
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PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP 110 PLS41

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu 
se zadním připojovacím bodem. Samozřejmostí 
jsou nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. 
Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu 
z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový 
záchytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro 
práce ve výškách pro svoji nízkou hmotnost a 
jednoduchost konstrukce.

technické parametry:
Kód produktu: 19.103.0

 ocelové spony 3 ks, plastové provlékací 
 spony 2 ks

 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 poutko pro zavěšení duralové karabiny
 přídavné lano 1,5m s karabinou, s možností 

  nastavení pracovní délky 
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,3 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 ČSN EN 354:2011 (identical EN 354:2010)
 kategorie OOP III.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP 110 PLS53

popis:
Pracovní postroj se zadním připojovacím 
bodem a s možností pracovního polohování. K 
tomu slouží pracovní lano s karabinou o délce 
1,5m s možností nastavitelné délky, které je 
nedílnou součástí postroje. Lano není určeno 
pro zachycení pádu. Hrudní popruh  s možností 
nastavení podle výšky pracovníka. Postroj je 
určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně 

technické parametry:
Kód produktu: 19.104.0

 ocelové spony 3 ks, plastové provlékací 
  spony 2 ks

 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 poutko pro zavěšení lešenářské karabiny
 přídavné lano 1,5m s karabinou, s možností  

 nastavení pracovní délky 
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,5 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek. 
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PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP 111

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu se zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy. Automatické rychlospony 
QRB usnadňují manipulaci při oblékání. 
Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu 
z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový 
záchytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro 

technické parametry:
Kód produktu: 19.105.0

 ocelové spony 2 ks
 automatické rychlospony 3 ks
 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,2 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

práce ve výškách pro svoji nízkou hmotnost a 
jednoduchost konstrukce. 
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP 111 QRB

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu se zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy. Automatické rychlospony 
QRB usnadňují manipulaci při oblékání. 
Postroj je určen zejména pro jištění proti pádu 
z úrovně pracoviště. K tomu slouží zádový 
záchytný prvek. Velmi oblíbený postroj pro 

technické parametry:
Kód produktu: 19.106.0

 ocelové spony 2 ks
 automatické rychlospony 3 ks
 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,2 kg
 velikosti: unisize 

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

práce ve výškách pro svoji nízkou hmotnost a 
jednoduchost konstrukce..
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PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP 111 SCAFF

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu se zadním připojovacím bodem. Ramenní 
polstrování usnadňuje přenášení břemen při 
lešenářských pracích a navíc je vybaven poutky 
pro zavěšení karabin. Postroj je určen zejména 
pro jištění proti pádu z úrovně pracoviště. 
K tomu slouží zádový záchytný prvek. Velmi 
oblíbený postroj pro lešenářské práce, pro svoji 

technické parametry:
Kód produktu: 19.107.0

 ocelové spony 5 ks, plastové provlékací  
 spony 2 ks

 1x kotvící bod „A“ v zadní části
 ramenní polstrování s poutky pro zavěšení 

  karabin
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,3 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

nízkou hmotnost a jednoduchost konstrukce.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP 111 SCAFF QRB

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu 
se zadním připojovacím bodem. Ramenní 
polstrování usnadňuje přenášení břemen při 
lešenářských pracích a navíc je vybaven poutky 
pro zavěšení karabin. Automatické rychlospony 
QRB usnadňují manipulaci při oblékání. Postroj 
je určen zejména pro jištění proti pádu z úrovně 
pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek. 

technické parametry:
Kód produktu: 19.108.0

 ocelové spony 2 ks
 automatické rychlospony 3 ks
 1x kotvící bod „A“ v zadní částí
 ramenní polstrování s poutky pro zavěšení  

 karabin
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,4 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

Velmi oblíbený postroj pro lešenářské práce, 
pro svoji nízkou hmotnost a jednoduchost 
konstrukce.
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popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu s předním i zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro 
jištění proti pádu, pro výstup a sestup, dále jištění 
proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží 
prsní i zádový záchytný prvek.

technické parametry:
Kód produktu: 19.109.0

 ocelové spony 5 ks
 2x kotvící body „A“ v přední a zadní částí
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,4 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP 100
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP 100 PLASTIC

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu s předním i zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro 
jištění proti pádu, pro výstup a sestup, dále jištění 
proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu slouží 
prsní i zádový záchytný prvek.

technické parametry:
Kód produktu: 19.110.0

 ocelové spony 3 ks, plastové provlékací 
  spony 2 ks

 2x kotvící body „A“ v přední a zadní částí
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,4 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.
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popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu s předním i zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy v provedení QRB je postroj 
vybaven třemi automatickými rychlosponami 
QRB pro rychlejší a komfortnější oblékání. Postroj 
je určen zejména pro jištění proti pádu, pro 
výstup a sestup, dále jištění proti pádu z úrovně 

technické parametry:
Kód produktu: 19.111.0

 ocelové spony 2 ks
 automatické rychlospony 3 ks
 2x kotvící body „A“ v přední a zadní částí
 šířka popruhů: 45 mm
 materiál: PES
 max. zatížení: 140 kg
 hmotnost: 1,4 kg
 velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP 100 QRB

pracoviště. K tomu slouží prsní i zádový záchytný 
prvek.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP WORK

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu s předním i zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro 
jištění ve visu, dále jištění proti pádu z úrovně 
pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek. 
K polohování ve visu slouží dva ocelové D-kroužky 
v pase sedáku, je také osazen poutky na materiál. 
.

technické parametry:
Kód produktu: 19.112.0

 ocelové spony 6 ks
 2 x kotvící body „A“ v přední a zadní části
 2 ks ocelových D-kroužků pro pracovní  

 polohování  
 šířka popruhů: 45 mm PES 
 max. zatížení: 160 kg
 hmotnost postroje: 1,7 kg
 velikosti: M, L, XL, XXL

aplikované normy:
 ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.
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popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu s předním i zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy, postroj vybaven čtyřmi 
automatickými rychlosponami QRB pro rychlejší 
a komfortnější oblékání. Postroj je určen zejména 
pro jištění ve visu, dále jištění proti pádu z úrovně 
pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný 

technické parametry:
Kód produktu: 19.113.0

 ocelové spony 2 ks
 automatické rychlospony 4 ks
 2 x kotvící body „A“ v přední a zadní části 
 2 ks duralových D-kroužků pro pracovní 

  polohování  
 šířka popruhů: 45 mm PES 
 max. zatížení: 160 kg
 hmotnost: 2,3 kg
 velikosti: M, L, XL, XXL

aplikované normy:
 ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.

PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP WORK QRB

prvek. K polohování ve visu slouží dva duralové 
D-kroužky v pase sedáku, je také osazen poutky 
na materiál. 
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP WORK PRO QRB

popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu s předním i zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy. Postroj je určen zejména pro 
jištění ve visu, dále jištění proti pádu z úrovně 
pracoviště. K tomu slouží zádový záchytný prvek. 
K polohování ve visu slouží dva ocelové D-kroužky 
v pase sedáku, je také osazen poutky na materiál. 
.

technické parametry:
Kód produktu: 19.114.0

 ocelové spony 2 ks
 automatické rychlospony 4 ks
 polstrování ramenních a stehenních popruhů
 2 x kotvící body „A“ v přední a zadní části 
 2 ks duralových D-kroužků pro pracovní 

  polohování  
 šířka popruhů: 45 mm PES 
 max. zatížení: 160 kg
 hmotnost: 2,3 kg
 velikosti: M, L, XL, XXL

aplikované normy:
 ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.
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popis:
Celotělový pracovní postroj pro zachycení 
pádu s předním i zadním připojovacím bodem. 
Samozřejmostí jsou nastavitelné ramenní a 
stehenní popruhy, postroj vybaven automatickými 
rychlosponami pro rychlejší a komfortnější 
oblékání. Postroj je určen zejména pro jištění ve 
visu a pro práci na laně, výstup a sestup, dále 
jištění proti pádu z úrovně pracoviště. K tomu 

technické parametry:
Kód produktu: 19.115.0

 ocelové spony 6 ks, ramenní, stehenní,  
 hrudní popruhy

 2 x kotvící body „A“ v přední a zadní části
 3 ks D-kroužků pro pracovní polohování 
 1 ks karabina HMS
 šířka popruhů: 45 mm PES 
 max. zatížení: 150 kg
 hmotnost: 2,05 kg
 velikosti: M, L, XL, XXL

aplikované normy:
 ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 ČSN EN 813:2009 (identical EN 813:2008)
 kategorie OOP III.

PRACOVNÍ 
POSTROJ
CELOTĚLOVÝ 
SP AIR

slouží zádový záchytný prvek. K polohování ve 
visu slouží tři spony v pase sedáku, ja také osazen 
poutky na materiál. 
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

CELOTĚLOVÝ 
SP AIR PRO

popis:
Celotělový pracovní postroj se stejnými funkcemi 
jako model SP Air. Navíc je ve verzi Pro opatřen 
polstrováním na ramenních popruzích a ve verzi 
Prolight je optřen lehčími duralovými sponami a 
D-kroužky pro pracovní polohování.

technické parametry:
Kód produktu: 19.116.0

 ocelové spony 6 ks
 automatické rychlospony 2 ks
 ramenní polstrování
 2 x kotvící body „A“ v přední a zadní části
 3 ks D-kroužků pro pracovní polohování 
 1 ks karabina HMS
 šířka popruhů: 45 mm PES 
 max. zatížení 150 kg
 hmotnost: 2,3 kg
 velikosti: M, L, XL, XXL

aplikované normy:
 ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 ČSN EN 813:2009 (identical EN 813:2008)
 kategorie OOP III.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ
HRUDNÍ ČÁST
SP AIR Upper

popis:
Hrudní část celotělového pracovního postroje 
pro zachycení pádu s předním i zadním 
připojovacím bodem a karabinou.

technické parametry:
Kód produktu: 19.117.0

 ocelové spony 2ks, ramenní, hrudní 
 popruhy 

 kotvící bod „A“ v zadní části 
 1 ks D-kroužku pro pracovní polohování 
 1 ks karabina HMS
 šířka popruhů: 45 mm PES 
 nelze použít samostatně beZ sedáku!
 hmotnost: 0,8 kg
  velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ

HRUDNÍ ČÁST
SP AIR PRO Upper

popis:
Hrudní část celotělového pracovního postroje 
pro zachycení pádu s předním i zadním 
připojovacím bodem, karabinou a ramenním 
polstrováním. 

technické parametry:
Kód produktu: 19.118.0

 ocelové spony 2ks, ramenní, hrudní 
 popruhy

 komfortní polstrování ramen 
 kotvící bod „A“ v zadní části 
 1 ks D-kroužku pro pracovní polohování 
 1 ks karabina HMS
 šířka popruhů 45 mm PES 
 nelze použít samostatně beZ sedáku!
 hmotnost: 1,0 kg
  velikosti: unisize

aplikované normy:
 ČSN EN 361:2003 (identical EN 361:2002)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 kategorie OOP III.
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PRACOVNÍ 
POSTROJ
SEDÁK
SP AIR Sit QRB

aplikované normy:
 ČSN EN 358:2001 (identical EN 358:1999)
 ČSN EN 365:2005 (identical EN 365:2004)
 ČSN EN 813:2009 (identical EN 813:2008)
 kategorie OOP III.

popis:
Bederní postroj má nožní popruhy opatřeny 
rychlosponami. Pás a nožní popruhy jsou 
polstrovány prodyšnou perforovanou pěnou. 
Přední připojovací bod rozděluje váhu 
rovnoměrněji mezi pás a nožní popruhy při 
práci v zavěšení. Dva postranní připojovací 
body rozkládají zatížení do pásu pro 
pohodlnější práci v poloze s oporou nohou. 
Zadní připojovací bod na pásu umožňuje 
připojení zadržovacího spojovacího prostředku 
nebo hrudního postroje SP Air Upper. Sedák je 
také opatřen poutkami na materiál.

technické parametry:
Kód produktu: 19.119.0

 ocelové spony 4ks
 automatické rychlospony 2 ks
 2 ks duralových D-kroužků pro pracovní  

 polohování 
 1ks duralový D-kroužek pro práci ve visu
 max. zatížení: 150 kg
 hmotnost: 1,2 kg
 velikosti: M, L, XL, XXL 




