
Как да изберете своята седалка за ски алпинизъм 

 

Приключението да изследваш природата в цялото ѝ величие и да правиш нови 

следи в недокоснатия паудър, далеч от натоварените курорти и дългите опашки за 

ски лифтове – лесно е да се пристрасти човек. Не е учудващо, че ски туризмът е 

във възход и това е добра новина за планетата. Но това изисква специална 

екипировка и понякога седалката влиза в този списък. Petzl предлага три модела, 

които да отговарят на всички ваши нужди и да предоставят комфорт и сигурност 

по време на вашите приключения: FLY, ALTITUDE и TOUR.  

И така, как да разберете коя седалка е най-подходяща за вас?  

 

 



FLY е невероятно лека и компактна седалка, без да прави компромис с 

техническите характеристики. Вашето движение остава напълно свободно и 

безпрепятствено, до такава степен, че може дори да забравите, че я носите. Това 

прави тази седалка фаворит за взискателни алпинисти и ски алпинисти.  

     

Иновативния дизайн без катарами и изваждащите се подплънки от пяна за 

кръстния колан и бедрените ленти я правят най-леката седалка на Petzl. Колко 

лека? Без подплънките от пяна, тази седалка тежи само 100 g, с тях е 130 g. 

Характеристики на седалката позволяват поставянето ѝ с обути ски или котки. Два 

инвентарника за екипировка и четири допълнителни уши ви позволяват да 

организирате и носите цялата екипировка, от която се нуждаете за техничен ден в 

планината. Въпреки ниското тегло, седалката FLY е изключително издръжлива, с 

подсилени точки за закачане от високомодулен полиетилен (HMPE), ленти и 

инвентарници за повишена устойчивост на абразия и триене. Нека FLY ви отведе 

до следващия връх!  

 

1. Регулираща кръстна лента  

2. Уши за закачане 

3. Инвентарници 

4. Регулируеми бедрени ленти 

5. Свалящи се подплънки от пяна 

на бедрените ленти 

6. Фиксатор за ледена цев със 

силиконова вътрешна страна 

Повече информация можете да намерите тук: 

http://www.pik3000.com/products/details/name/C002AA0/cat/1/sub_cat/25.html  



Седалката ALTITUDE е перфектният избор за тези, които искат повече гъвкавост 

и правят всичко, от ски туризъм до технически алпинизъм. 

       

Опростена и ефективна, тази седалка остава лек и компактна, с по-класически 

дизайн, включващ катарами и ухо за закачане. Катарамата DOUBLEBACK LIGHT и 

лентата на кръстния колана са лесни за регулиране, дори с ръкавици. Удобна както 

при ходене, така и при висене, тази седалка оптимално преразпределя тежестта. И, 

разбира се, може да се постави и с двата крака на земята, така че няма нужда да 

сваляте ските или котките си. Два инвентарника за екипировка, както и фиксатори 

за цеви за лед със силиконова вътрешност, налични и на двете бедрени ленти. Тази 

седалка е леко и ефективно решение за алпинисти и ски алпинисти. Достигнете 

нови висоти с ALTITUDE! 

 

    1. Ухо за закачане 

    2. Катарама DOUBLEBACK LIGHT 

    3. Инвентарници 

    4. Катарами за регулиране на бедрените ленти 

    5. Бедрени ленти с технология WIREFRAME  

    6. Фиксатор за цев за лед със силиконова    

вътрешна част 

Повече информация можете да намерите тук: 

http://www.pik3000.com/products/details/name/C019AA0/cat/1/sub_cat/25.htm   

http://www.pik3000.com/products/details/name/C019AA0/cat/1/sub_cat/25.htm


Седалката TOUR е здрав и издръжлив модел, който е идеален за преходи по 

ледници и ски туризъм.  

    

Със своя невероятно изчистен дизайн, седалката TOUR  ви предлага всичко, от 

което се нуждаете, и нищо, от което нямате нужда. Висококачествената 

конструкция и здравите материали осигуряват на TOUR изключителна 

издръжливост. Седалката е оборудвана с централна лента на кръстния колана и 

бедрените ленти, както и с два инвентарника и фиксатори за цеви за лед на двете 

бедрени ленти, за да можете да носите цялата екипировка, от която се нуждаете. 

Дори ако носите ръкавици, катарамата DOUBLEBACK прави тази седалка лесна за 

регулиране. Простота и ефективност, които всеки планински спортист ще оцени. 

Направете следващия си TOUR най-добрия досега. 

 

1. Ухо за закачане 

2. Катарама DOUBLEBACK LIGHT 

3. Инвентарници 

4. Катарами за регулиране на бедрените 

ленти 

5. Бедрени ленти с технология FRAME  

6. Фиксатор за цев за лед със силиконова 

вътрешна част 

Повече информация можете да намерите тук: 

http://www.pik3000.com/products/details/name/C020AA0/cat/1/sub_cat/25.html 


