
info@singingrock.cz
www.singingrock.cz

POPIS

ROOF
MASTER

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Při práci na střeše chceš volnost pohybu, a tu ti zaručí postroj ROOF MASTER se spoustou 
vychytávek a jedinečným Singing Rock MOTION SYSTEMem. Jeho pohyblivý navazovací 
bod je navíc otevíratelný, což umožňuje snadné připevnění hrudního blokantu nebo odepnutí 
ramenních popruhů. Můžeš tak volit mezi celotělákem a sedákem, je to jen na tobě.
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VLASTNOSTIPOUŽÍVÁNÍNORMY

ROOF Master M/L 
1 830 g / 64.5 oz

�   1019

EN 361
EN 813
EN 358

VELIKOSTIMATERIÁLY

Prstencové nohavičky jsou odlehčeny, a 
přesto velmi komfortní. Jejich velikost lze 
lehce nastavit pomoci SPEED spon. 
S bederním pásem jsou vzadu spojeny 
nastavitelnými elastickými popruhy.

Součástí MOTION SYSTEMu je v přední 
část i  duralový otevíratelný  kroužek 
RINGO, který tvoří pohyblivý navazovací 
bod,  bod pro pracov ní  polohování , 
umožňuje připevnění hrudního blokantu 
CAM CLEAN nebo odepnutí ramenních 
popruhů a přeměnu celotělového postroje 
na sedák.

Boční textilní oka pro pracovní polohování 
EN 358 jsou zvýrazněna červeným šitím a 
navržená tak, aby se zabránilo náhodnému 
zachycení během práce.

Neoprenová kapsa na pravé nohavičce se 
hodí na drobné předměty.

-30 – +50 °C

min max

záruka

3
ROKY

V zadní části ramenních popruhů je červený 
textilní bod EN 361 pro zachycení pádu.

nový MOTION SYSTEM s otevíratelným O-kroužkem RINGO
nové textilní provedení polohovacích bodů EN 358
textilní provedení zadního zachycovače pádu podle EN 361
maximálně pohyblivý bod EN 813
nízká váha 
nové multi-gear poutko pro upevnění brašny na nářadí a materiál
lehké a pohodlné nohavičky

12 % EVA pěna
10 % PVC
8 % dural
5 % PAD

20 % ocel
45% PES

VYHODILA BYCH ETIKETU SLEDOVATELNOSTI
DOUBLE SPONA? JÁ MÁM V PODKLADECH JINOU

Přední bod pro zachyceni pádu EN 361 
v  p o d o b ě  p ř e h l e d n é h o  č e r v e n é h o 
duralového D-oka.



20 Hrudní připojovací bod EN 361. Hlinikové D oko s nosností 15 kN.

25 Malá kapsa na pravé nohavičce na drobnosti.

17 Zadní nastavitelný popruh ramen.

2  Barevně zvýrazněná 2 opletená poutka na materiál s nosností 5 kg.
1  Očka slouží k upevnění popruhu se sponou, kterým fixujeme prsní blokant.

21 Zádový připojovací bod EN 361. Textilní oko s nosností 15 kN. Textilní oko je ploché a usazeno na polstrování, označeno písmenem „A”.

12 Velmi pohodlný široký anatomicky tvarovaný bederní pás perfektně sedne na tělo, vysoké polstrování s dostatečnou tuhostí zajišťuje komfort při 
práci ve visu nebo při polohování.

16 Reflexní část na pasu pro větší viditelnost pracovníka při horších světelných podmínkách.

4 Sloty   na bederním pásu slouží pro zajištění drahých přístrojů proti pádu z výšky (motorová pila, vrtačka), nosnost 1 kN.

19 Přední připojovací bod pro práci ve visu a slaňování dle normy EN 813. Rozebíratelný duralový kroužek "RINGO" nosnost 20 kN.

22 Speed spony na pase a nohavičkach umožňují plynulé a rychlé nastavení v nejrychlejším čase a s maximálním komfortem.

5  Materiálové poutko pro zajištění drahých přístrojů proti pádu z výšky (motorová pila, vrtačka), nosnost 1 kN.

13 Vnitřní měkký pěnový materiál, polstrování pro větší pohodlí.

18 Jmenovka na zadní straně ramen.

23 Multi-gear poutko pro upevnění brašny na nářadí a materiál.

15 Lemovka z polyesteru s vysokou odolností proti oděru.

6 10 6 – 7 – 8 – 9 – 10 ––  Nosné popruhy (   pas,   nohavičky,   spojovačka,   zadní pružný popruh,   ramenní popruh).
11  É éPopruhy pohyblivých částí MOTION SYST MU chráněn  pevnou PES tkaninou pro větší odolnost vůči oděru.

14 a Identifikační  etiket . 

3  Přídavná poutka na nohavičkách s nosností 5 kg slouží k rozšíření kapacity materiálových poutek a pro lepší přehled o materiálu.

24 Double spony pro nastavovaní zadního pružného popruhu.
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ÚDRŽBA
Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je použí-
ván (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez 
přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech pod-
mínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od 
data výroby a 10 let od data prvního použití.
Avšak již při prvním použití může dojí k takovému poškození, které zkrátí život-
nost výrobku pouze na toto první použití.

TECHNICKÁ DATA

čtěte
návod

chraňte před
chemikáliemi 
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MOTION SYSTEM
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SROVNÁNÍ

DALŠÍ POHLEDY

ROOF MASTER – EXPERT 3D  Speed

unikátní Singing Rock MOTION SYSTEM
lehčí o 585 g (velikost M/L)

textilní provedení zadního zachycovacího bodu EN 361
multi-gear poutko pro materiál
lehčí a pohodlnější nohavičky

textilní provedení odsedávacího bodu EN 358

POZNÁMKY
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boční pohled MOTION SYSTEM zadní pohled detail multi-gear poutkaMOTION SYSTEM přední pohled

(W0079DR)
EXPERT 3D speed 
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