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Lezecký batoh do skal nebo na stěnu, s horním 
a zadním vstupem do hlavní komory.

Nastavitelný hrudní popruh.

Prostorná horní kapsa ve víku 
pro vaše drobnosti.

Horní vstup do hlavní komory 
pomocí odolného zipu YKK.

Velký rozepínatelný zádový vstup 
do hlavní komory s YKK zipem.

Velká postranní kapsa pro rych-
lý přístup k průvodci, lahvi nebo 
jiným drobnostem.Pohodlný a komfortní zádový 

systém a ramenní popruhy.

Vyztužené poutko pro snadnou 
manipulaci.

Velmi odolný materiál s výztu-
hou na dně a ve předním dílu 
batohu zajistí dlouhou životnost 
batohu a ochrání vaše vybavení.

Oka na uchycení vybavení z 
vně batohu.

Odolný materiál s 
vyztuženou přední 
částí pro delší životnost 
batohu.

Možnost schovat bederní pas do 
bočních otvorů.

info@singingrock.com
www.singingrock.com

KLÍČOVÉ VLASTNOSTIMATERIÁLYVLASTNOSTI

TECHNICKÁ DATA

Jednoduchý bederní pás je mož-
no schovat do bočních otvorů.

Vyztužená přední a spodní 
část batohu.
Velký zádový a horní vstup 
do batohu pomocí zipů YKK
Popruhy na uchycení lan a 
síťka na helmu

48 % PAD
   2 % PLASTY

50 % PES

Přední vyztužené poutko 
pro snadnou manipulaci

Zadní panel umožňuje snadný 
přístup do hlavního prostoru.

1190 g/2.62 lb. záruka

2
objem

40 l
ROKY

Velký horní vstup do hlavní 
komory pomocí zipu YKK.



TECHNICKÁ DATA

SROVNÁNÍ

ROCKSTAR – GEAR BAG S9000

GEAR BAG
C9000

ROPE BAG
C0001BB

ROCKSTAR
C0085BX28

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanove-
na a závisí na stavu výrobku a historii jeho použití.

info@singingrock.com
www.singingrock.com

ÚDRŽBA

velký horní a zadní vstup do hlavní komory batohu
techničtější a propracovanější batoh pro sportovní lezení
více kapes pro vybavení
ergonomické pohodlné ramenní popruhy s nastavitelným 
hrudním popruhem
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praní sušení

30 °C 30 °C

chraňte před
solí

čtěte
návod

chraňte před
chemikáliemi

chraňte před
UV

UV

-10 / +60 °C

min max

Uchycení helmy pomocí síťky 
na víko batohu.

Popruhy na uchycení lana lze 
schovat do otvorů na víku.

Uchycení lana pomocí popruhů na víku a alternativní uchycení helmy 
pomocí síťky.

Hlavní komora je dostatečně 
prostorná pro lezecký materiál.

Plachta na lano o rozměru 
120 x 140 cm je součástí batohu. 
Plachta má barevně rozlišená 
oka pro uchycení konce  lana 
a Partner Check infografiku.

Boční kapsa pro rychlý 
přístup k průvodci, lahvi 
nebo k dalším drobnos-
tem.

Vnitřní kapsa na víku 
pro klíče, peněženku 
a další cennosti.

Možnost uchycení dodatečného 
vybavení z vně batohu pomocí ok 
a elastického popruhu (elastický 
popruh není součástí výrobku)

Dvě vnitřní materiálová poutka 
a vnitřní kapsa pro plachtu na lano, 
lezečky nebo jiné vybavení.


