




Tím Gilmonte

Team Gilmonte

Die Gesellschaft ŽILMONT hat ein Top–Team von Fachleuten unter dem 
Logo GILMONTE zusammengestellt. Ein neues Team, ein neues Logo und 
neue Technologien. Seine Hauptaufgabe ist es, Benutzerkomfort, Sicherheit 
und Haltbarkeit der Seile stetig zu verbessern. Gleichbleibende Qualität der 
Seile wird mittels des Qualitätsmanagement – Systems überwacht, dass 
durch die europäischen Norm ISO 9001:2009 repräsentiert wird. 
GILMONTE nimmt seine Verpflichtung bezüglich der Verbrauchersicherheit 
sehr ernst. Daher haben wir als Prüflabor und Zertifizierungsinstitut eine 
der strengsten Institutionen in der Welt ausgewählt. Eine Spitzenausstat-
tung des Laboratoriums, das durch die UIAA (Internationale Union der 
Alpinismusvereinigungen) akkreditiert ist, bestätigt die Eigenschaften 
von GILMONTE Erzeugnissen. Die von uns angegebenen Parameter von 
Seilen werden dadurch zu einem Ehrenvertrag zwischen GILMONTE und 
den Benutzern unserer Produkte. 
Sie nähern sich dem Fuß der senkrechten Bergwand, die Sie zu Ihrem 
Traum führen wird. Sie werden weitere Augenblicke der Freundschaft an 
Felswänden oder in Höhlen erleben. Einer Ihrer Freunde wird dabei Ihr 
GILMONTE – Seil sein. Ein wachsamer Begleiter, komfortabel in der Hand 
bei jedem einrasten in den Karabiner. Sie bemerken es überhaupt nicht, 
dass Sie es benutzen, wenn Sie sich in einer kalten Höhle auf die nächste 
Vertikale umsetzen. 
Wir freuen uns, Sie an Felswänden oder in Erdhöhlen, sowie bei täglicher 
Arbeit sehen zu können.

The company Žilmont has established a top team of professionals under the 
logo GILMONTE. New team, new logo, new technology. Their main mission is to 
provide users with user-oriented comfort, safety and long life of ropes. Identical 
quality of ropes is being monitored by quality management system represented 
by the European standard ISO 9001:2009.
GILMONTE takes its commitment towards  consumer safety seriously. Therefore, 
as a testing laboratory and a certification institute, we have chosen one of the 
strictest certification bodies in the world. Top equipment of that laboratory 
accredited by UIAA–International Climbing and Mountaineering Federation  
reveals the true state of GILMONTE products. Hereby the parameters of ropes 
given by us become a fair contract between GILMONTE and the users of our 
products.
You are approaching the root of a mountain that will lead you to your dreams. 
You will experience more moments of friendship on rock faces or in caves. One 
of your friends will be GILMONTE rope. A watchful companion, comfortable in 
the hand at snapping into another and yet another carabiner. You do not even 
realize that you use it, when you go over to the next vertical line in a cold cave.

We look forward to seeing you on rock faces, or in the hollows of the earth, as 
well as at daily work.





Qualität Quality
In der Produktion setzen wir die modernsten Verflechtungs – und Verar-
beitungsmaschinen ein, die uns eine präzise werkstättische Verarbeitung 
gewährleisten. Eine hohe Qualitätsgarantie wäre ohne unsere hochquali-
fizierten, zuverlässigen Arbeitskräfte undenkbar. 

Wir verfügen über ein eigenes Entwicklungslaboratorium, in dem sämtliche 
modernsten Garnverarbeitungsverfahren entwickelt werden. Die Labo-
rergebnisse werden anschließend in der Praxis bei der Serienproduktion 
angewendet. 

Ein voll ausgerüstetes Prüflabor benutzt eine identische Ausstattung, die 
mit der verwendenden Ausstattung der UIAA – akkreditierten Prüfstellen 
vergleichbar ist. Jede Seillänge wird vor der Verpackung und dem Versand 
getestet.

We use high–quality braiding and other processing machines that provide 
precise workmanship. High quality guarantee would not be possible without 
our qualified and stable labour power.

We own development laboratory, where the most modern techniques of yarn 
processing are being developed. Laboratory results are then applied in practice 
in serial production.

Well equipped testing laboratory uses the equipment that is comparable with 
that one used in the most modern UIAA–accredited testing laboratories. Each 
rope length is tested before packaging and subsequent shipping out.





Dynamikseile Dynamic ropes
In der neuen Reihe der Gilmonte – Dynamikseile haben wir uns bemüht, 
angenehmes Handling, einen ausgezeichneten Grad der Abriebfestigkeit 
bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Stufe an Sicherheit in Ein-
klang zu bringen. Es ist uns gelungen, diese empfindliche Balance auf der 
Grundlage der Anwendung der modernsten Erkenntnisse der Verarbeitung 
und Ausrüstung synthetischer Materialien zu erzielen.

Within the new range of Gilmonte dynamic ropes, we have managed to 
harmonize comfort handling, excellent abrasion resistance while maintaining 
a high level of safety. We have achieved that fragile balance by using the most 
advanced knowledge of processing and preparation of synthetic materials.



Bond 7.9
Mission: Klettern im Doppelstrang
Anwendungsbereich: Eis– und Mixed–Klettern, Hochtouren

Kompaktes und leichtes Seil mit perfektem Handling. Bestens geeignet 
zum Klettern an Fels und Eis, Hochtouren und allen Unternehmungen wo 
zwei Seile benötigt werden.

Mission: Double strand climbing 
Area of use: Ice and mixed climbing, Alpine tours

Compact and light–weight rope with perfect handling, best suitable for 
climbing on ice and rock, for Alpine climbing and all activities, at which two 
ropes are needed. 



Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Diameter 7,9 mm Static elongation 4,5 % / 7,6 %

Weight 40 g/m Dynamic elongation 31 % / 35 %

Max. peak force 7,9 kN / 5,3kN Number of falls 24 / 6

Sheath slippage 0 mm Knotability 0,8



Gill 8.3
Mission: Zertifiziert als Halb – und Zwillingsseil, eröffnet es Ihrem Kletterstil 
neue Möglichkeiten zur Bewältigung Ihrer höchstliegenden Ziele
Anwendungsbereich: Klassisches Klettern, Hochgebirge, Eisklettern, ge-
mischtes Klettern

Durch die Verwendung als Zwillingseil ermöglicht Gill 8.3 das Risiko im 
Gebirge durch Steinschlag zu reduzieren. Ein leichtes Seil mit langer 
Nutzungsdauer. Ausgezeichnetes Handling und eine präzise Konstruktion 
stellen die gute Knotbarkeit/Entknotbarkeit sicher. 

Mission: Certified as a half–and double rope, it provides your climbing with 
new possibilities at achieving the highest target points
Area of use: Classic climbing, high mountains, ice climbing

The rope Gill 8.3 gives the possibility of use in the mountains as a double rope 
what will increase safety in case of risk of falling stones. Lightweight rope 
with long life cycle. Excellent handling, knotability–knot dissolving ability is 
achieved by means of precise construction.



Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Diameter 8,3 mm Static elongation 5,4  /  9,2 %

Weight 43 g/m Dynamic elongation 29,6 / 32,8 %

Max. peak force 9,98 / 6,32 kN Number of falls 16 / 5

Sheath slippage 0 mm Knotability 0,7



Ace 9.0
Mission: Für Topkletterer
Anwendungsbereich: Extremes Freiklettern, onsight, flash, redpoint

Ein Spitzenseil, dank seinem leichtem Gewicht, Kompaktheit, perfektem 
Handling, niedrigem Fangstoß und seiner wasserabweisenden Imprägnie-
rung ist es idealer Begleiter für extremes Freiklettern im Gebirge und On 
Sight, Flash und Rotpunkt Begehungen.
Zu beachten: Für Trainingszwecke empfehlen wir unsere Seile NEXT und 
RAASTA.

Mission: For top climbers
Area of use: Extreme free climbing, onsight, flash, redpoint

Top rope, due to its low weight, compactness, perfect handling, low impact 
force, hydrophobic treatment, it is an ideal companion for extreme free 
climbing in the mountains and On Sight, Flash and Redpoint. 
Note: For exercise purposes we recommend our  ropes NEXT and RAASTA.



Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Diameter 9 mm Static elongation 7,3 %

Weight 52 g/m Dynamic elongation 36 %

Max. peak force 7,8  kN Number of falls 5

Sheath slippage 0 mm Knotability 0,8



Next 9.6
Mission: Leichtes Seil nicht nur für Spitzenkletterer 
Anwendungsbereich: Felsen, gemischte und Eisklettern 

NEXT bedeutet einen weiteren Schub für Ihre Leistungsfähigkeit. Es ist Ihr 
künftiger Partner auf den Sie sich verlassen können. Ein niedriges Gewicht 
von 60 g und ein Durchmesser von 9,6 mm bedeuten keineswegs eine 
niedrigere Sicherheit und Nutzungsdauer. Dies wird durch 7 Normstürze 
nach UIAA – Norm deutlich. Das Next bringt Sie dorthin, wo Sie zuvor noch 
nie gewesen sind. Das Geheimnis liegt in seinem niedrigen Gewicht und 
seinem perfekten Handling.

Mission: Lightweight rope determined not only for top climbers
Area of use: Rocks, mixed and ice climbing, rock walls

NEXT means another move in your performance. It is your future partner that 
you can rely on. Low weight of 60 g and rope diameter of 9,6 mm do not mean 
less security and durability. Appropriate is also the fall number of 7 according 
to UIAA standard. The Next will move you where you have never been before 
without you knowing about it. The secret is encoded in its low weight and 
excellent handling.



Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Diameter 9,6 mm Static elongation 5,4 %

Weight 60 g/m Dynamic elongation 34 %

Max. peak force 8,1 kN Number of falls 7

Sheath slippage 0 mm Knotability 0,7



Raasta 10.0
Mission: Ein universell einsetzbares leichtes Seil mit langer Nutzungsdauer, 
das für viele Kletterer ideal ist
Anwendungsbereich: Felsen, Felswände, Bergsteigen

Das Raasta 10.0 lässt Sie sorglos klettern. Es ist ein Seil, das Bestandteil 
Ihres Körpers und Ihrer Bewegungen sein wird. Biegsam, leicht, kompakt. 
Ausgezeichnete Knotbarkeit, bzw. Entknotbarkeit. Es ist ein zuverlässiger 
Partner für die Anforderungen wie sie viele Sportkletterer stellen. 

Mission: Lightweight rope with long lifetime  for sport climbing
Area of use: Rocks, indoor climbing walls, mountain hiking

Raasta 10.0 will give your climbing freedom. Raasta 10.0 is the rope that will 
become part of your body and your movements. Flexible, lightweight, compact, 
excellent knotability or knot dissolving ability, respectively.



Diameter 10 mm Static elongation 7,9 %

Weight 65 g/m Dynamic elongation 34 %

Max. peak force 8,3 kN Number of falls 10

Sheath slippage 0 mm Knotability 0,8



Base 10.2
Mission: Universelles Seil für häufige Anwendung mit der Priorität auf hohe 
Sicherheit 
Anwendungsbereich: Felsen, Felswände, Bergsteigen 

Das Base 10.2 ist ein Einfachseil, das für die Kletterer bestimmt ist, die eine 
höhere Sicherheit benötigen und das höhere Gewicht in Kauf nehmen. 
11 Normstürze nach UIAA sprechen für sich. Gemessen an seiner Leistung 
ist das Base 10.2 dennoch ein sehr kompaktes, biegsames und leichtes Seil. 
Ausgezeichnete Knotbarkeit, bzw. Entknotbarkeit sind gegeben. 

Mission: Universal rope for frequent use
Area of use: Rocks, indoor climbing walls, mountain hiking

Base 10.2 is a single rope designed for seriously thinking climbers. It is char-
acterized through a high degree of safety. A very flexible and compact, light-
weight rope with excellent knotability, or knot dissolving ability.



Diameter 10,2 mm Static elongation 7,9 %

Weight 67 g/m Dynamic elongation 34 %

Max. peak force 8,4 kN Number of falls 11

Sheath slippage 0 mm Knotability 0,6



Jump 10.5
Mission: ein robustes Seil für hohe Belastungen und maximaler Sicherheit
Anwendungsbereich: Hallenklettern, Sportklettern, Bergsteigen 

Das Jump 10.5 ist ein Einfachseil das vor allem für das Hallenklettern be-
stimmt ist. Die Konstruktion ist speziell auf die Anforderung in der Halle 
ausgelegt. Es zeichnet sich durch eine hohe Anzahl Normstütze und seiner 
mechanischen Beständigkeit aus. Ein sehr kompaktes, biegsames Seil mit 
ausgezeichneter Knotbarkeit, bzw. Entknotbarkeit. 

Mission: Robust rope for high loading and maximal safety
Area of use: Rocks, indoor climbing walls, mountain hiking

Jump 10.5 is a single rope determined mainly for indoor climbing. In terms of 
construction, it is designed for high degree using on artificial walls. It is char-
acterized through a high degree of safety. Very compact, flexible, lightweight 
rope with excellent knotability, or knot dissolving ability, respectively. 



Diameter 10,5 mm Static elongation 7,1 %

Weight 69 g/m Dynamic elongation 32 %

Max. peak force 8,7 kN Number of falls 9

Sheath slippage 0 mm Knotability 0,7





Hydrophobe 
Eigenschaften

Hydrophobic 
treatment

Die Effektivität unserer hydrophoben Ausrüstung beruht auf den neues-
ten Erkenntnissen im Bereich der Auftragung und Aktivierung geeigneter 
Imprägnierungsmittel auf einzelne Fasern, die wir bei der Produktion von 
unseren dynamischen Seilen anwenden. Wir benutzen die effektivsten und 
modernsten Ausrüstungsmittel, die auf dem Markt von den renommierten 
Weltmarktführern momentan erhältlich sind. Es sind umweltfreundliche 
Mittel, die einen hocheffektiven, permanenten, wasserabweisenden Fa-
serschutz bilden. Durch ihre wirksame Aktivität erreichen wir ausgezeich-
nete Ergebnisse. Die Bevorzugung dieser Mittel liegt nicht nur an ihrer 
hydrophoben Ausrüstung, sie hat darüber hinaus auch einen deutlichen 
Einfluss auf die Nutzungsdauer dank einem Oberflächenwiderstand ein-
zelner Faser. Eine niedrigere Spannung an den Fasern reduziert Reibung 
und hilft Schmutz vom Seil fernzuhalten und so die Lebensdauer der Seile 
zu verlängern. 

The effectiveness of our water repellent treatment is based on the latest 
knowledge in the field of application and activation of appropriate 
impregnation means for treating fibres that are used in the manufacture of 
our dynamic ropes. We use the most effective and advanced preparations 
from world renowned manufacturers currently available in the market. 
These ecological preparations help achieve high–performance, permanent, 
water–repellent protection of fibres. By their effective activation we achieve 
great results. An advantage of these preparations rests not only in their water 
repellency, their application also has a significant impact on the durability of 
the rope due to a lower surface resistance of individual fibres. Lower tension 
on the fibres reduces friction and also helps in repelling various impurities that 
reduce the life of ropes.





Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Statikseile Static ropes
Das Hauptaugenmerk liegt bei hohem Nutzungskomfort und Sicherheit. 
Die Kompaktheit, niedriges Gewicht, niedrige Arbeitsdehnung und 
ausgezeichnete Knotbarkeit sind charakteristische Eigenschaften der 
STATIKSEILE. 

Fixierseile für Bergsteiger–Expeditionen, Speleologie, Heben–Senken von 
Lasten. 

Für Arbeiter, die zuverlässig gesichert sind und ein Seil benötigen, dass 
einen hohen Komfort gewährleistet. 

The main objective is user comfort, safety. Compactness, low weight, low 
value of working elongation, excellent knotability are characteristic features 
of STATIC ropes.

A fixing rope for climbing expeditions, speleoalpinism, lifting–lowering loads.

Reliably secured worker performing rope access work and having safety and 
comfort required.



Diameter 10,9 mm Material PA

Elongation 3,20 % Shrinkage - 3,8 %

Weight 73,5 g/m Weight of core 66 %

Peak force 5,19 kN Weight of sheath 34 %

Sheath slippage 0 ,1 % Tenacity 32 kN

Knotability 0,62 Tenacity with knots 15 kN  /  3 min.

Statik 11A



Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Diameter 10,4 mm Material PA

Elongation 3,2 % Shrinkage - 3,3 %

Weight 66,8 g/m Weight of core 64 %

Peak force 5,15 kN Weight of sheath 36 %

Sheath slippage 0 ,1 % Tenacity 31 kN

Knotability 0,57 Tenacity with knots 15 kN  /  3 min.

Statik 10.5A





Profistatische Seile Profistatic ropes
Das Hauptaugenmerk liegt auf einem erhöhten Grad der Nutzungsdauer, 
Nutzungskomfort und Sicherheit. 
Kompaktheit, niedriges Gewicht, niedrige Arbeitsdehnung und aus-
gezeichnete Knotbarkeit sind charakteristische Eigenschaften der 
PROFISTATIKSEILE. 
Sicherungsseil für Rettung und Evakuierung, Speleologie, Heben–Senken 
von Lasten, Canyoning (im Doppelstrang). 
Für Arbeiter, die zuverlässig gesichert sind und ein Seil benötigen, dass 
einen hohen Komfort gewährleistet. 

The main objective is increased lifetime, user comfort and safety. Compactness, 
low weight, low value of working elongation, excellent knotability are charac-
teristic features of PROFISTATIC ropes.

Belaying rope for rescue and evacuation, speleoalpinism, lifting–lowering 
loads, canyoning (in two strands).

Reliably secured worker performing rope access work and having required 
safety and comfort required. 



Diameter 11,1 mm Material PA

Elongation 3,1 % Shrinkage - 4,6 %

Weight 77,9 g/m Weight of core 61 %

Peak force 5,9 kN Weight of sheath 39 %

Sheath slippage 0 % Tenacity 37 kN

Knotability 0,7 Tenacity with knots 15 kN  /  3 min.

Profistatic 11A



Diameter 10,4 mm Material PA

Elongation 3,4 % Shrinkage - 3,8 %

Weight 65,8 g/m Weight of core 63 %

Peak force 5,9 kN Weight of sheath 37 %

Sheath slippage 0 % Tenacity 32 kN

Knotability 0,7 Tenacity with knots 15 kN  /  3 min.

Profistatic 10.5A



Diameter 10 mm Material PA

Elongation 3,1 % Shrinkage - 3,00 %

Weight 64,5 g/m Weight of core 61 %

Peak force 5,4 kN Weight of sheath 39 %

Sheath slippage 0 % Tenacity 30 kN

Knotability 0,7 Tenacity with knots 15 kN  /  3 min.

Profistatic 10.0A



Diameter 9 mm Material PA

Elongation 3,9 % Shrinkage - 3,5 %

Weight 52,3 g/m Weight of core 58 %

Peak force 4,8 kN Weight of sheath 42 %

Sheath slippage 0 % Tenacity 25,8 kN

Knotability 0,6 Tenacity with knots 12 kN  /  3 min.

Profistatic 9B





Diameter 11,1 mm 10,4 mm 9 mm Material PA PA PA

Elongation 3,1 % 3,4 % 3,9 % Shrinkage - 4,6 % - 3,8 % - 3,5 %

Weight 77,9 g/m 65,8 g/m 52,3 g/m Weight of core 61 % 63 % 58 %

Peak force 5,9 kN 5,9 kN 4,8 kN Weight of sheath 39 % 37 % 42 %

Sheath slippage 0 % 0 % 0 % Tenacity 37 kN 32 kN 25,8 kN

Knotability 0,7 0,7 0,6 Tenacity with knots 15 kN  /  3 min. 15 kN  /  3 min. 12 kN  /  3 min.

Black Edition



Diameter Tenacity Weight Notes

2 mm 0,8 kN 3,3 g/m

3 mm 2,5 kN 5,5 g/m

4 mm 4,5 kN 9,8 g/m CE

5 mm 6,0 kN 14,7 g/m CE

6 mm 10,5 kN 21,6 g/m CE

6 mm (UHMWP) 15,0 kN 20,8 g/m CE

7 mm 15,0 kN 31,8 g/m CE

8 mm 18,0 kN 40,2 g/m CE

Accessory cords

Packaging accessory cords: coil–100 m, blister



Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 



Statik 11 Statik 10.5 Profistatic 11 Profistatic 10.5 Profistatic 10 Profistatic 9
EN 1891    CE1015 EN 1891    CE1015 EN 1891    CE1015 EN 1891    CE1015 EN 1891    CE1015 EN 1891    CE1015

Diameter 10,9 mm 10,4 mm 11,1 mm 10,4 mm 10 mm 9 mm
Type of rope A A A A A B
Tenacity 32 kN 31 kN 37 kN 32 kN 30 kN 25,8 kN
Weight 73,5 g/m 66,8 g/m 77,9 g/m 65,8 g/m 64,5 g/m 52,3 g/m
Peak force 5,19 kN 5,15 kN 5,9 kN 5,9 kN 5,44  kN 4,8 kN
Tenacity with knots 15 kN/3 min 15 kN/3 min 15 kN/3 min 15 kN/3 min 15 kN/3 min 12 kN/3 min
Number of falls — — 24 11 20 10
Sheath slippage 0,10 % 0,10 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Elongation 3,20 % 3,20 % 3,10 % 3,40 % 3,10 % 3,90 %
Weight of sheath 34 % 36 % 39 % 37 % 39 % 42 %
Weight of core 66 % 64% 61 % 63 % 61% 58 %
Shrinkage -3,80 % -3,30 % -4,60 % -3,80 % -3,00 % -3,50 %
Knotability 0,62 0,57 0,7 0,7 0,7 0,6
Used material PA PA PA PA PA PA
Thermo treatment yes yes yes yes yes yes

Parameters of static, profistatic ropes

Packaging static rope: pack–30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m; coil–100 m, 200 m, 500 m



Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri obja-
vovaní prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných 
lán viedla stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným 
z výrobcov, ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je 
slovenská firma Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. 
Nový tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je 
užívateľský komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným z va-
šich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke pri 
cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Od dávnych čias chceli ľudia spoznávať miesta, kde zažívajú intenzívne 
a  krásne zážitky, na horských štítoch alebo v jaskynných labyrintoch. Už 
odnepamäti však ľudia riešia problém vlastnej bezpečnosti, či už pri objavovaní 
prírodných krás, pri športe alebo pri práci. Od rebríkov a konopných lán viedla 
stáročiami cesta k moderným pletacím technológiám. Jedným z výrobcov, 
ktorý sleduje moderné trendy vo vývoji bezpečnostných lán je slovenská firma 
Žilmont.
Žilmont bol počas dlhého obdobia spoľahlivým regionálnym výrobcom lán 
pre voľný čas a prácu vo výškach. Zostavili sme špičkový tím, ktorý vyvinul 
novú generáciu lán, ktorá je na trhu prezentovaná pod logom GILMONTE. Nový 
tím, nové logo, nová technológia sú hlavným poslaním, ktorým je užívateľský 
komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť lán. 
Blížite sa k úpätiu kolmej steny, ktorá vás povedie k vaším snom. Zažijete 
ďalšie chvíle priateľstva v skalných stenách alebo v jaskyniach. Jedným 
z vašich priateľov bude aj lano GILMONTE. Bdelý spoločník, príjemný v ruke 
pri cvaknutí do ďalšej a ďalšej karabíny. Ani si neuvedomíte, že ho používate, 
keď si v chladnej jaskyni presadnete na ďalšiu vertikálu. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na skalných stenách alebo v útrobách zeme, 
rovnako ako pri každodennej práci. 

Bond 7.9 Gill 8.3 Ace 9.0 Next 9.6 Raasta 10.0 Base 10.2 Jump 10.5
EN 892    CE1015 EN 892    CE1015 EN 892    CE1016 EN 892    CE1016 EN 892    CE1015 EN 892    CE1015 EN 892    CE1015

Diameter 7,9 mm 8,3 mm 9 mm 9,6 mm 10 mm 10,2 mm 10,5 mm

Type of rope twin/half twin / half single single single single single

Weight 40 g/m 43 g/m 52 g/m 60 g/m 65 g/m 67 g/m 69 g/m

Max. peak force 7,9 kN / 5,3 kN 9,98 kN / 6,32 kN 7,8 kN 8,1 kN 8,3 kN 8,4 kN 8,7 kN

Number of falls 24 / 6 16/5 5 7 10 11 9

Sheath slippage 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Static elongation 4,5 % / 7,6 % 5,4 % / 9,2 % 7,30 % 5,40 % 7,90 % 7,90 % 7,10 %

Dynamic elongation 31,0 % / 35,0 % 29,6 % / 32,8 % 36 % 34 % 34 % 34 % 32 %

Knotability 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7

Used material PA PA PA PA PA PA PA

Thermo treatment yes yes yes yes yes yes yes

Treatment dry no / dry dry dry no / dry no / dry no

Climbing ropes

Packaging dynamic rope: pack–30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m; coil–200 m, 500 m
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