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Apraišai P-02 
 
Ekonominės klasės apraišai su juosmens diržu. 
Galima naudoti prisitvirtinus iš nugaros. 
Kilpa nugaros srityje. 
Darbo padėties fiksavimo kilpos šonuose. 
Sagtys kojų srityse. 
Kojų ir pečių juostos ilgis reguliuojamas viename 
taške. 
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) 
Svoris: 1080 g 
Atitinka standartų EN 361 ir EN 358 
reikalavimus, turi CE ženklą.  

 

114,05 

 

Apraišai P-01 
 
Ekonominės klasės apraišai. 
Galima naudoti prisitvirtinus iš nugaros. 
Kilpa nugaros srityje. 
Sagtys kojų srityse. 
Kojų ir pečių juostos ilgis reguliuojamas viename 
taške. 
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) 
Svoris: 650 g 
Atitinka standarto EN 361 reikalavimus, turi CE 
ženklą.  

 

52,58 

 
 

Apraišai P-20 
 
Apraišai su juosmens diržu. 
Galima naudoti prisitvirtinus iš nugaros. 
Kilpa nugaros srityje. 
Darbo padėties fiksavimo kilpos šonuose. 
Juosmens diržo apačioje yra trys kilpos 
įrankiams prisikabinti. 
Sagtys krūtinės ir kojų srityse. 
Kojų ir pečių juostų ilgiai reguliuojami atskiruose 
taškuose. 
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) 
Svoris: 1350 g 
Atitinka standartų EN 361 bei EN 358 
reikalavimus, turi CE ženklą. 

 

154,80 

 
 

Apraišai P-30 
 
Galima naudoti prisitvirtinus iš priekio arba iš 
nugaros. 
Kilpos krūtinės ir nugaros srityse. 
Kilpa nugaros srityje yra su prailginta tvirtinimo 
juosta patogesniam naudojimui.  
Sagtys krūtinės ir kojų srityse. 
Kojų ir pečių juostų ilgiai reguliuojami atskiruose 
taškuose. 
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) 
Svoris: 1000 g 
Atitinka standarto EN 361 reikalavimus, turi CE 

ženklą. 

 

86,40 
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Apraišai P-50 
 
Apraišai su juosmens diržu. 
Galima naudoti prisitvirtinus iš priekio arba iš 
nugaros. 
Kilpos krūtinės ir nugaros srityse. 
Kilpa nugaros srityje yra su prailginta tvirtinimo 
juosta patogesniam naudojimui.  
Darbo padėties fiksavimo kilpos šonuose. 
Juosmens diržo apačioje yra trys kilpos 
įrankiams prisikabinti. 
Sagtys krūtinės ir kojų srityse. 
Kojų ir pečių juostų ilgiai reguliuojami atskiruose 
taškuose. 
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) 
Svoris: 1460 g 
Atitinka standartų EN 361 bei EN 358 
reikalavimus, turi CE ženklą. 

159,39 

 
 

 
Apraišai P-60 
 
Komfortabilūs ir ergonomiški apraišai su 
juosmens diržu. 
Galima naudoti prisitvirtinus iš priekio arba iš 
nugaros. 
Kilpos krūtinės ir nugaros srityse. 
Kilpa nugaros srityje yra su prailginta tvirtinimo 
juosta patogesniam naudojimui.  
Darbo padėties fiksavimo kilpos šonuose. 
Juosmens diržo apačioje yra trys kilpos 
įrankiams prisikabinti. 
Sagtys krūtinės ir kojų srityse. 
Kojų ir pečių juostų ilgiai reguliuojami atskiruose 
taškuose. 
Kojų juostos su paminkštinimu, todėl patogu 
naudoti ilgą laiką. 
Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) 
Svoris: 1540 g 
Atitinka standartų EN 361 bei EN 358 
reikalavimus, turi CE ženklą. 
 

198,00 

 
 

LP100  

Universalus poliamidinis 

nereguliuojamo ilgio lynas 

Ilgis: 5m 

10m 

20m 

37,80 (5m) 

 

54,00 (10m) 

91,80 (20m) 

 
Prot-2, prot-3 

Poliamidinis reguliuojamo ilgio lynas. 
Nesudėtinga ilgio reguliavimo sistema. 
Naudojamas darbo padėties fiksavimui, tvirtinant 
prie šoninių juosmens diržo kilpų. 
Nenaudojamas apsisaugoti nuo kritimo iš 
aukščio. 
Ilgis: 200 cm 

Diametras: 14 mm 
Atitinka standarto EN 358 reikalavimus, turi CE 
ženklą. 

  

 

124,20 (2m) 

127,80 (3m) 

 
LB-100 

Poliamidinis reguliuojamo ilgio lynas su 
amortizatoriumi. 
Galimi du lyno su amortizatoriumi variantai: 

 su kilpomis, prie kurių gali būti tvirtinami 
nuimami karabinai;  

 su integruotais nenuimamais 
karabinais. 

Naudojamas apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio. 
Ilgis: 200 cm 

Diametras: 12 mm 
Atitinka standarto EN 355 reikalavimus, turi CE 
ženklą.  

79,20 



 

linostop 
 

Naudojamas apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio. 
Komplektacija: 

 poliamidinis lynas;  

 blokavimo įrenginys;  

 amortizatorius su karabinu.  
Lynas tvirtinamas vertikalioje pozicijoje. 
Kritimo atveju įrenginys užsiblokuoja. 
Blokavimo įrenginys nenuimamas nuo lyno. 
Lyno ilgis: 5, 10, 20, 30, 50 m 

Lyno diametras: 12mm 
Atitinka standarto EN EN 353/2 reikalavimus, turi 
CE ženklą.  
 

216.00 (5m)) 

234.00 (10m)) 

270.00 (20m)) 

 
Blok-max 

Naudojamas apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio. 
Komplektacija: 

 lynas (užsakomas papildomai);  

 blokavimo įrenginys;  

 amortizatorius su karabinu. 
Lynas tvirtinamas vertikalioje pozicijoje. 
Kritimo atveju įrenginys užsiblokuoja. 
Blokavimo įrenginys turi darbo padėties 
fiksavimo funkciją. 
Blokavimo įrenginys gali būti lengvai nuimamas ir 

uždedamas ant kito tinkamo diametro ( 14mm) 
lyno. 
Atitinka standarto EN 353/2 reikalavimus, turi CE 
ženklą.  
 

Bloc-max 

įrenginys-

279,00 

Lynas 

įrenginiui 91,80 

(10m) 

144,00 (20m) 

186,40 (30m)) 

 
PB-20 

Darbo padėties fiksavimo juosmens diržas su 
kilpomis šonuose. 
Trys kilpos įrankiams prisikabinti. 
Paminkštinimas nugaros srityje. 
Dydis: universalus, reguliuojamas 
Svoris: 670 g 
Atitinka standartų EN 358 reikalavimus, turi CE 
ženklą 

84,60 

 

AZ 011 

Atitinka standarto EN 362 reikalavimus, 

turi CE ženklą 

15,84 

 


