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MATRYCA STOŻKOWA [MAC 20] + BLACHA MONTAŻOWA + ŚRUBY // 
GOTOWY DO MONTAŻU

ZESTAW 20

• Poślizg liny - 27 kN.

• Stożkowy kształt jest idealny dla dzieci.

• Matryca umożliwia prawie automatyczne przejście haka.

•  Konieczne jest zawieszenie na szekli o wytrzymałości 

minimum 2 t.

• Nie wymaga konserwacji.

Stworzony dla 

wszystkich przeszkód 

i zjazdów tyrolskich o 

długości do 20 metrów.

Szybka 
instalacja

Maks. 
Rozpiętość 20 m

 Poślizg liny  
27 kN

Łatwy 
w użyciu

Twoje logo 
na MATRYCA

2 kolory niebieski 
lub naturalny

(DAWNIEJ ZESTAW 1)
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ZESTAW 100
MATRYCA (MAC 100) + BLACHA MONTAŻOWA + ŚRUBY // 
GOTOWY DO MONTAŻU

Twoje logo 
na MATRYCA

2 kolory 
czerwony lub 

naturalny

Poślizg liny  
60 kN

Maks. 
Rozpiętość

100 m

• Bardzo szybki montaż zapewniający maksymalną wytrzymałość

• Bardzo wygodne przekładanie haka.

• Poślizg liny - 60kN.

• Konieczne jest zawieszenie na szekli o wytrzymałości minimum 2 t.

• Nie wymaga konserwacji.

System dla zjazdów 

tyrolskich od 20 

do 100 metrów

Szybka 
instalacja

Łatwy 
w użyciu

(DAWNIEJ ZESTAW 2)
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ZESTAW 100+
MATRYCA [MAC 100+] + BLACHA MONTAŻOWA + ŚRUBY // 
GOTOWY DO MONTAŻU

Twoje logo 
na MATRYCA

2 kolory 
czerwony lub 

naturalny

Poślizg liny  
82 kN

Rozpiętość 
powyżej 100 m

•  Zaprojektowany we współpracy z American Adventure Park 

Systems, ofi cjalnego dystrybutora w USA i Ameryce Północnej.

•  Konieczne jest zawieszenie na szekli o wytrzymałości 

minimum 2 t.

• Nie wymaga konserwacji.

Umożliwia wykonanie 

długich zjazdów 

tyrolskich bez 

ograniczenia długości 

powyżej 100 m .

Szybka 
instalacja

Łatwy 
w użyciu

(DAWNIEJ ZESTAW 4)
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Via FerratyPodchodzenie/
Schodzenie

Twoje logo 
na MATRYCA

2 kolory 
niebieski lub 

naturalny

•  Mocowanie wszystkich punktów 
przelotowych

• Łatwa i szybka instalacja
• Płynność przekładania haka
• Podchodzenie i schodzenie, Via Ferraty
•  Zabezpieczenie na punktach wejść i 

zejść z tras (back up)
• Konfi gurowalny
•  Konieczne jest zawieszenie na szekli o 

wytrzymałości minimum 1,5 t.
• Nie wymaga konserwacji.

ZESTAW T 

Do mocowania asekuracji pionowej przy 

podchodzeniu i schodzeniu. 

Funkcja „Back up” -zabezpieczanie 

obu końców liny asekuracyjnej.

ZESTAW T 70

Specjalnie zaprojektowany na Via Ferraty.

Funkcja „Back up” -zabezpieczanie 

obu końców liny asekuracyjnej.

Szybka 
instalacja

Łatwy 
w użyciu

GOTOWY DO MONTAŻU

70°

ZESTAW T
MATRYCA [MAC T] +

BLACHA MONTAŻOWA  T + ŚRUBY

ZESTAW T70
MATRYCA [MAC T] +

BLACHA MONTAŻOWA  T 70° + ŚRUBY

(DAWNIEJ ZESTAW 3)

ZESTAW  T / T70
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Łatwy 
w użyciu

Lekki Wysoka 
wytrzymałość

Zgodny z 
normami

OCHO
HAK ASEKURACYJNY

OCHO OCHO + OCHO MAX
•  Samozamykający się hak.

•  Wymienna powłoka anty-

uderzeniowa

• Siła niszcząca 30 kN

 Dodatkowe funkcje:

•  wkładka „V” chroniąca 

przed przetarciem 

dająca dużą trwałość.

Dodatkowe funkcje:

•  wkładka „V” chroniąca przed 

przetarciem dająca dużą trwałość.

•  Zintegrowany system ewakuacyjny

3 WERSJE

Wybierz kolor: 

zielony, żółty, niebieski lub 

czerwony

Zintegrowany 
wskaźnik zużycia



(DAWNIEJ ACB 4-10)

C.CLASSIC
HAK ASEKURACYJNY

Łatwy w 
użyciu

Bardzo lekki Wytrzymały

•  Bardzo lekki (200 g).

• Siła zrywająca 25 kN w głównej osi’

• Siła zrywająca 12 kN w osi poprzecznej (oś szczeliny)

• Dostępny w kolorze czerwonym

• Inne kolory na życzenie

Idealny hak 

asekuracyjny 

dla dzieci

www.VerticalTrek.com

Zgodny z 
normami
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Szybka 
instalacja

Łatwy 
w użyciu

Wielokierun-
kowość

Siła zrywająca
 80 kN

Droga 
ewakuacji

Wyprzedzanie

•  Umożliwia przejścia po platformie z prawej i lewej strony.

• Umożliwia wykonanie rozwidleń.

•  Możliwa szybka ewakuacja klienta dzięki rozłączalnej stronie 

blachy krzyżowej.

• Projekt, ergonomia, płynność przekładania haka.

• Nie wymaga konserwacji.

Umożliwia 

rozwidlenia tras 

parków linowych.

X-QUAD
KRZYŻ ROZWIDLAJĄCY
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RUPT

Szybka 
instalacja

Łatwy 
w użyciu

Kolor 
czerwony

•  Zestaw składający się z 3 części umożliwiających 

wykonywanie przeszkód, takich jak skoki Tarzana, 

wysokie przeszkody pionowe, przeszkody przejezdne 

bez konieczności korzystania z liny asekuracyjnej 

rozciągniętej obok użytkownika.

•  Ten zestaw jest obsługiwany jedną ręką przez obrót i 

odblokowanie zatrzasków.

• Obowiązkowa coroczna kontrola

Ten zestaw pozwala 

montować przeszkody, w 

których lina asekuracyjna 

mogłaby przeszkadzać 

użytkownikowi.

Przesuń hak 

do elementów 

blokujących

Podłącz część 

pośrednią 

(lub przesuwną) 

i obróć ją

Przełóż hak, 

rozłącz części. 

Skacz! (Lub 

przechodź 

przeszkodę 

z jeżdżącym 

lonżem)

Skoki Zmiana sposobu asekuracji w 
systemie asekuracji ciągłej 

ZESTAW ZAPEWNIAJĄCY ASEKURACJĘ CIĄGŁĄ NA 
PRZESZKODACH BEZ LINY ASEKURACYJNEJ
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PLATFORMY
3 MODELE: Standardowy – Mini – Tyrolkowy

•  Podest na solidnej ramie, impregnowane w 4 klasie..

•  Różne rozmiary. Platforma z podbiegiem na lądowania 

zjazdów tyrolskich.

• Montaż w 2 minuty.

•  Platforma przegubowa ułatwia montaż na przekrzywionych 

drzewach.

• Szybka konserwacja i demontaż.

• Bezpieczna dla drzew.

• Zestaw nie zawiera pasów montażowych w żadnym z modeli.

Gotowe do instalacji, 

regulowane na 

pochyłe drzewa, 

solidne, śruby ze 

stali nierdzewnej.

Szybka 
instalacja

Łatwy 
w użyciu

Platforma 
przegubowa

Przystosowany 
do pochyłych 

drzew

WYMIARY:

- Mini: 30x40
- Standardowy: 50x60
- Tyrolkowy:  50x60 + 

podbieg
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RZECZY, O KTÓRYCH MUSISZ WIEDZIEĆ.

CO TO JEST MATRYCA?

Zaleta: Gdy osiągnięta zostanie siła poślizgu, 

lina stalowa przesuwa się wewnątrz Matry-

cy i jest wyhamowywana. Lina nigdy nie jest 

zagnieciona, więc nadaje się do ponownego 

użytku, Matrix również! Już nie potrzebujesz 

zacisków kabłąkowych!

Kompatybilność: możliwość dostosowania do 

wszystkich płyt Vert Voltige. Do użytku z liną 

stalową 12 mm.

Skład: blok aluminiowy umożliwiający bardzo 

szybki montaż.

Trwałość: bez limitowanego okresu użytko-

wania,  bez rdzy, nie wymaga konserwacji

ALUMINIUM

Aluminiowe matryce zapewniają maksymalną żywotność, 

wysoką płynność przekładania haków asekuracyjnych 

oraz pełną kontrolę liny pod względem korozji.

STAL NIERDZEWNA

• Przyjemny w dotyku (brak ostrych krawędzi)

• Najbardziej płynne przejście haków asekuracyjnych

TWOJE LOGO NA ELEMENTACH 

MATRIX?

Tak to jest możliwe!

> Koszt od 2€ za element

KOLOR JEST TWOIM WYBOREM

Matryca może być anodowana na różne kolory.

Przy zmianie koloru trzeba wydłużyć czas 

oczekiwania na zamówienie o 3 tygodnie.

> Koszt od 40€ ryczałtowo

CUSTOM 

VERTICAL TREK NA ŚWIECIE

Made in Pyrénées, 

France

INFORMACJĘ O CZĘŚCIACH SYSTEMU

Gdziekolwiek chcesz zrealizować swój projekt, sieć Vertical 

Trek towarzyszy Ci na całym świecie. Skontaktuj się z nami!



GLOBALNE ROZWIĄZANIA 
DLA PARKÓW LINOWYCH


