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About

Pada tahun 1985, 
ENTRE-PRISES 
menciptakan climbing 
holds pertama and 
mengubah gaya rock 
climbing.

Selama lebih dari 30 
tahun, ENTRE-PRISES 
terus berinovasi untuk 
menawarkan desain holds 
terbaik di esok hari.

Temukan keceriaan pada dinding boulder dan lead Anda 
dengan tipe holds Absolute dan Essential: simpel, dapat 
disesuaikan untuk memanjat yang lebih nyaman dan 
menyenangkan.

Pemanjat outdoor juga tidak akan kecewa: master dalam 
memanjat dengan hold berbahan granit pada tipe Stone 
Pulse atau dinding yang seru dengan tufas dari Yangshuo. 
Kami tawarkan lebih dari 1000 holds yang berbeda dengan 
beragam jenis dan ukuran.

Hampir semua holds kami dilengkapi dengan sistem EPS yang 
dipatenkan oleh ENTRE-PRISES, untuk menghindari 
kecelakaan dan cedera karena kemungkinan hols yang 
terlepas.

Sebagai partner IFSC (International Federation of Sport 
Climbing), kami bangga dapat mendukung olahraga kami 
dalam petualangan baru pada Olimpiade 2021.

www.datra.id



Cara Tepat Memilih Holds

Area Kebutuhan
Untuk luar ruangan, kami rekomendasi holds berbahan PolyEster apabila dindingnya rata. 
Apabila dindingnya melengkung, lebih baik memilih holds berbahan PolyUrethane, dan 
hindari warna fluo. Selain itu, hold untuk anak-anak cocok untuk playgrounds.

Boulder atau Lead Climbing
Hampir semua holds bisa dipakai di kedu dinding ini. Namun, bentuk asli (Absolute, Macros) 
sering dipakai untuk dinding boulder agar dapat fokus saat memanjat. Sedangkan holds 
yang diukir (Essential, Yangshuo, Stone Pulse) menawarkan banyak pilihan cengkraman, yang 
menjadi kriteria penting saat memanjat dinding lead.

Kuantitas
• Boulder: gunakan 5 hingga 15 holds untuk boulder dengan tinggi 4.5 meter.
• Lead: gunakan 3 hingga 4 holds per meter, sehingga dalam satu rute dengan ketinggian 

12 meter membutuhkan sekitar 40 holds: 25 holds tangan dan 15 holds kaki. Agar tidak 
terlalu penuh, disarankan memiliki maksimal 2 hingga 3 rute dalam satu dinding.

Improving The Wall with Volumes                                                                                          
Climbing is becoming more fun and dynamic.                                                                               
• For bouldering: volumes completely modify the profile of a wall, and offer new climbing 

possibilities. We would recommend using between 2 and 5 macros per boulder.                                                                                                                                          
• For lead: the volumes are a way to change the rhythm of a route by providing a point of 

rest, or a steeper line. 2-3 macros per route is a good starting point.
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“Simpel dan keaslian dari 
sebuah bentuk”

Holds “Absolute” didesain spesial untuk 
dinding boulder. Dengan desain yang pas, holds 
ini dirancang untuk tipe gerakan spesifik: satu 
hold untuk satu cengkraman.

Holds ini dibuat dengan PolyUrethane: ringan 
dan shockproof, serta memiliki umur pemakaian 
yang panjang.

Agar lebih presisi, holds “Absolute” dapat diatur 
kelonggarannya dengan baut atau sekrup kayu. 
Dapat juga menggabungkan holds kecil untuk 
jadi holds yang lebih besar dengan sekrup kayu.

Holds diklasifikasikan dengan tipe 
cengkramannya, lalu ukurannya.

Absolute
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“Holds essentials untuk 
melengkapi dinding”

Holds “Essential” wajib digunakan untuk 
dinding panjat. Dengan bentuk pegangan 
yang simpel, holds ini merupakan basic 
pada dinding olahraga ini pada tingkat 
kesulitan mana pun.

Seluruh holds tipe ini terbuat dari PolyEster: 
tahan abrasi dan dapat dipakai di luar 
ruangan.

Holds diklasifikasikan dengan tipe 
cengkramannya, lalu ukurannya.

Essential
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“Rute boulder siap untuk
Anda pakai”

Tipe packs menawarkan holds dengan 
beragam jenis dan ukuran.

Berdasarkan tipe pack-nya, holds dapat 
dipakai untuk dinding boulder dan leads. 
Holds ini memberikan kemudahan dalam 
pemasangannya dengan harga yang 
terjangkau.

Seluruh holds pada jenis ini berbahan 
PolyEster: tahan abrasi dan dapat dipakai di 
luar ruangan.

Dengan adaptasi yang terbaik, sempurna 
untuk komunitas yang sering memakai 
dinding.

Packs
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“Pegangan dengan detail dari 
granit”

Granit menawarkan hasil yang natural dan 
bentuk yang menarik.

Tersedia dalam berbagai bentuk, seri ini 
memberikan pengalaman bermain yang 
seru: tekstur holds disesuaikan dengan 
memberikan feel granit saat dipegang.

Pegangannya halus dan presisi untuk 
meningkatkan ketangkasan memanjat.

Seluruh holds ini berbahan PolyEster: tahan 
abrasi dan dapat dipakai di luar ruangan.

Stone Pulse
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“Pahatan batu China”

Holds yang dipahat ini terinspirasi dari area 
panjat tebing limestone di Yangshuo, China 
yang terkenal dengan formasi batuannya 
yang unik, tufa yang besar hingga lekukan 
teknis dan permukaan lem yang unik.

Seri ini menghasilkan pegangan yang pas 
saat digenggam, sehingga cocok untuk 
dinding leads.

Seluruh holds ini berbahan PolyEster: tahan 
abrasi dan dapat dipakai di luar ruangan.

Yangshuo
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“Panjat Tebing untuk Anak-anak”

Tipe holds ENTRE-PRISES “Kids” memiliki 
permukaan yang lembut dan ergonomis yang 
mengikuti jenis tangan anak-anak.

Holds ini dapat digunakan untuk route panjat 
tebing atau lintasan seru lainnya.

Dengan sertifikat untuk arena bermain, seri 
ini menjamin keamanan untuk anak-anak.

Dengan bahan PolyEster, holds ini tahan 
abrasi, terutama dari sepatu sneakers dan 
dapat dipakai di luar ruangan.

Kids
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“Dinding 3 Dimensi”

ENTRE-PRISES menawarkan cakupan holds 
volume yang lengkap. Tipe ini menjadikan 
Anda lebih kreatif dalam membuat gerakan 
baru dan desain ulang geometri pada 
dinding menjadi simpel dan efektif.

Tipe “Pharao” terdiri dari satu set volume 
plywood dengan bentuk geometris yang 
berbeda-beda sehingga mudah dibongkar- 
pasang untuk bentuk yang lebih kompleks. 

Tipe ini menawarkan bentuk yang sempurna 
untuk dinding boulder.

Volumes
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“Mencapai ketinggian yang baru”

Latihan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan atletnya.

Untuk itu, kami menawarkan hangboards 
yang baru, pas di tangan dan menyenangkan 
dengan tekstur “SoftTouch” untuk melindungi 
kulit atlet saat latihan.

Campus rungs dan bola kayu meningkatkan 
kemampuan dalam menemukan gerakan 
baru.

Tipe ini memberikan Anda kesempatan untuk 
berlatih untuk kekuatan jari, lengan dan 
bisep.

Training
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