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• Hormigoizko edo adreiluzko 
horman zuzenean dauden 
rokodromoak.

• Eskuen eta oinen lerro bereiziak.
• Eskaladako ekipamenduetan 

esperientzia duten langileek 
presak instalatzea.

• UNE-EN 12572 araudiaren 
arabera, norbera babesteko 
ekipamendurik (NBE) behar izan 
gabe behar bezala erabiltzeko, 
instalazioarekin batera lurzoru 
indargetu bat egon behar da, 
prezio horietan sartu gabea.

Boulderra
zuzenean 
hormara



Prezioen
Taula

Presak Luzeera Materiala Prezioa Prezioa+ BEZa

60 7,5m
Hormigoia 824,18 € 997,26 €

60 7,5m
Adreilua 915,60 € 1.107,88 €

80 8-10m
Hormigoia 930,24 € 1.125,59 €

80 8-10m
Adreilua 1.063,14 € 1.286,40 €

100 10-12m
Hormigoia 1.036,30 € 1.253,92 €

100 10-12m
Adreilua 1.210,67 € 1.464,92 €

* Prezio hauetan ez da sartzen zoru
indargetzailerik, ezta murala margotzea ere.



Mural 
Margoketa

1. Eskolako kideek margotua.
Elkargoaren edo guraso-
elkartearen barruko jarduera gisa
proposa daiteke, proiektuarekin
konplizitate handiagoa bilatzeko.

2. The Climb margotua.
Forma geometrikoak dituzten hiru
koloretako pintaketa sinplea.

3. Diseinuarekin margotua
Muralaren artean
espezializatutako enpresa batek
margotua.

The Climb margotua
36€/m2

Diseinuarekin
margotua
70€/m2



Eskalada bideak
zuzenean 
hormara



Eskalada bideak
zuzenean hormara

• Instalazio berean bideak eta 
Boulderra.

• Behealdea aprobetxatzen da 
presa gehiago jartzeko eta 
Boulder espazio bat izateko.

• Biltoki (reunión) bakoitzeko
ibilbide desberdinak dituzten 2 
edo 3 bide instalatzen dira.

• Xaflak araudiaren arabera
instalatzea.

• Eskalada-ekipamenduan
aritutako langileek muntatzea.

4.490€
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe



Egurrezko
Rokodromoak



Diseinu
pertsonalizatua
• Eskuragarri dagoen

espazioa aztertuko dugu
• Bezeroaren beharrak
• Aurrekontu erabilgarria

Zure beharretara egokitzen
den rokodromoa
diseinatzen dugu.



Presak eta 
ainguraketak

Presak:
Poliuretanozko erretxinaz
egindako piezak dira, eta oso 
erresistenteak dira ingurumen-
ezbeharren aurrean. Oso 
erresistentzia handia dute eta 
haitzaren oso ezaugarri antzeko
dituzte.
Non kokatzen diren, eskaladako
bidearen edo jolasaren
zailtasuna baldintzatzen du. 
Horregatik egiten dugu
ekipatzaile espezialistekin.
Ainguratzea:
Presak panelera finkatzen dira
M10 torlojuen bidez, 8.8ko 
erresistentziarekin.



Egurra
Zurezko panelak

Kanpoalderako 18 mm-ko lodiera
duten panel fenolikoak dira. 
Presak jartzeko, azkoin enbutituak
ezartzen dira, tirafondoz
finkatuta. Panel bakoitzak presak
kokatzeko 32 aukera izan ditzake, 
eta horrek aukera handia
ematen du ibilbideak aldatzeko
eta presen koloreen bidez maila-
aniztasuna sortzeko. Panelen
akabera pintura plastiko baten 
bidez egingo da, kolore
bakarrekoa (normalean zuria). 
Panelak jartzean, lotura-junturen
eta akabera-lan profesionalen
zigilatzaile bat ere erabiliko da.



Metalezko
egitura
Metalezko egitura

Sustrai edo ainguraketa batetik
abiatzen da, angelu metalikoa eta 
oxidoaren aurkako inprimazioa
dituena.
Angelu metalikoen lotura guztiak M10 
torloju bidez egingo dira, 8.8 
kalitatearekin.
Inklinazio handieneko eremuetarako
metalezko kablearen erabilera
ezartzen da, eskalatzaileek egiten
dituzten karga guztiak ziurtatzeko. 
Metalezko kable horrek 10 mm-ko
diametroko sekzioa izango du 
gutxienez, galbanizatua eta 
tenkagailuak dituena..



Bermea eta 
Ziurtapena

• Jarritako produktu guztiek
urtebeteko bermea dute, 
edozein fabrikazio-akats
estaltzen duena.

• Enpresa instalatzaileak haren
proiektu tekniko bat aurkeztuko
du, bai eta instalazioa UNE-EN 
12572 arauaren arabera
homologatzea ere. Arau horrek
mota horretako instalazio batek
izan behar dituen ezaugarriak
arautzen ditu.

• Era berean, mantentze-lanak
lehenengo urtean sartuko dira.



Oinarrizko
Boulder 
rokodromoa

• Boulder barnealdea 7,5 
metro luze eta 3 metro 
garai da.

• 25 m2 eskalagarri.
• Gutxi gorabeherako 150 

presa, horien posizioa
aldatzeko aukerarekin.

• Hainbat inklinazio eta 
slaps, eskalada maila
desberdinetarako.

• Pinturarik gabe.
• Koltxonetarik gabe

8.700€
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe



Barruko Boulder 
rokodromoa
• Zurezko Boulderra, 7,5 m luze

eta 3,5 m garai.
• 30 m2 eskalagarri.
• 300 presak eta 20-25 aukera

bide desberdinak sortzeko eta 
kokatzeko. 

• 0, 5 eta 10 graduko inklinazio
progresiboa.

• Paretarik ez duen aldean, 
profil bat du koltxonetatik
kanpo erorikoak saihesteko, 
eta, horrela, koltxoneta-
metroak aurrezteko eta 
araudia betetzeko.

11.200 €
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe



Kanpoko
Boulder 
rokodromoa
• Kanpoko Boulderra. 7,5 

metroko luzera eta 3 
metroko altuera.

• 25 m2, gutxi gorabehera
• 300 presa, posizioak

aldatzeko aukerarekin.
• Inklinazio desberdinekin.
• Sabai bat eraikitzen zaio

rokodromoa aldaketa
meteorologikoetatik
babesteko.

• Kautxu jarraituko zorua.

13.300€
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe



Monolito 
rokodromoa

• Kanpoko zurezko
Boulderra

• 10 me luzeera osoa eta 
2,5 m altuera.

• 25 m2 eskalagarriak.
• Hainbat inklinazio.
• Sabaiarekin.
• Biltegi moduan erabili

daiteke.

8.000€
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe



Boulder 
rokodromoa
bide publikoan

• Kanpoko zurezko
Boulderra, bide
publikoan instalatua.

• 30 metroko zeharkaldia
eta 3 metroko altuera.

• 90m2 eskalagarriak.
• 900 presa.
• Hainbat inklinazio.

27.800 €
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe



Bideetako
rokodromoa
• Egurrezko rokodromoa, 

behealdean Boulder 
zonarekin eta 
eskalatzeko bideekin.

• 90m2 eskalagarriak
• Eskaladako 500 presa, 

Boulder aldean 8 presa 
m2-ko eta bideen
aldean 6 presa m2-ko.

• Bolumen eta inklinazio
ezberdinak ditu.

45.500€
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe



Aretoko
rokodromoa
• Guztira 217 m2-ko azalera

eskalagarria.
• 152m2 Boulder 
• 43 m2-ko erresistentzia
• Moomboard, presa 

instalazioarekin eta ledekin
40ºtara.

• 12,5 m2-ko campusa.
• Erresistentziako 100 presa 

ditu.
• PVCzko olana jarraitua, 

eskaladako eremu guztiak
estaliz.

85.000€
-tik aurrera,  BEZ-rik gabe





Partikularrentza
ko
rokodromoak

• Zure rokodromoa etxean.
• Diseinu pertsonalizatua. 

Zure espaziora eta 
aurrekontura egokituta.

• Rokodromo profesionalen
eraikuntzan
espezializatutako langileek
instalatua.

• Prezioa aldatu egiten da 
neurriaren eta 
zailtasunaren arabera.

1.300€- 5.000€
artean
BEZ gabe



Tirolina
instalazioa

• Tirolina finkoak.
• Ekitaldietarako tirolinak.
• Aurretiko abiadura-

probekin.
• Segurtasunari eta 

instalazioari buruzko
arauak betez.



Burdinbidea

• Burdinbideak montatu
eta ekipatu.

• Ikuskapena eta 
mantentze-lanak

• Ziurtagiriak



Zerbitzuak
• Rokodromoak ikuskatzea

eta ziurtatzea (ireki aurretik)
• Urteko ikuskapenak eta 

ziurtagiriak.
• Karga-probak egitea UNE-

EN 12572 araudiaren
arabera

• Erabiltzen diren
rokodromoen mantentze
prebentiboa eta 
zuzentzailea

• 5 urterako mantentze-plana.



Abentura
Parkeak



Abentura
Parkeetarako
zerbitzuak

• Abentura-parkeak
ikuskatzea eta ziurtatzea

• Parkeko langileentzako
prestakuntza.

• Aholkularitza ohiko
kudeaketa eta 
ikuskapenetan.

• Mantentze-lanak egitea.
• Parkea handitzea eta 

aldatzea.



Haur- Parkeak

19.900€
-tik aurrera, BEZ-rik gabe



Haur-Parkeak
• Ingurumena errespetatzen 

duten parkeak.
• Zura eta soka bezalako 

material naturalak.
• Material birziklatuak, palak, 

gurpilak
• Kanpoalderako pintura eta 

bernizak.
• Meteorologiarekiko eta 

tokiko hezetasunarekiko 
egokia den zurak.

• Tokian tokiko beharretara 
egokitzen diren jolasak 
bilatzen ditugu, eta haurrei 
trebetasun eta erronka 
jokoak eskaintzen dizkiegu.



Calle Herria 28, 31860 Irurtzun Nafarroa
Tel. 669 568 722
Email: rockline.es@gmail.com
Web: www.rock-line.es


