


PODLAHA, Z KTOREJ BUDÚ 
MAŤ VAŠE KOLENÁ RADOSŤ.
Behanie, skákanie, vrtenie a otáčanie je všeobecne zdravé pre Vaše telo. Výsledkom 
ale môžu byť výrony a pretrhnuté väzy. Dôležitú úlohu v snahe zmenšiť namáha-
nie kolien, členkov a chrbta hrá bezpochyby obuv. Ale nemenej dôležitý je aj výber 
správnej podlahy - podlahy s tým pravým typom tuhosti, ktorá povolí vtedy, keď má, 
a odolá vtedy, keď má...

Podlaha „Activity“ od firmy Kährs je drevená podlaha špeciálne konštruovaná  
k aktívnym pohybovým aktivitám. Ako výsledok dlhodobého výskumu kombinu-
je vlastnosti pre vynikajúce pohltenie energie s trvanlivosťou a pekným vzhľadom. 
Podlaha Activity od firmy Kährs tvorí ten najlepší povrch pre všetky druhy športov.  
Vďaka patentovanej konštrukcii sa rýchlo a ľahko inštaluje.

OKO NESPOZNÁ VŠETKY PREDNOSTI
PODLAHY PRE AKTIVNE VYUŽITIE.

Na podlahe Activity od firmy Kährs sú už absorpčné materiály  
a výstuhy pripevnené k podkladovej vrstve dosky, pričom patento-
vaný systém Woodloc® zabezpečí perfektné spojenie dosiek k sebe. 
Výsledkom je rovný povrch s tou najlepšou ochranou proti nárazu, 
pôsobením proti úrazom pri behu, dopadu či pádu pri prevádzko-
vaní intenzívnej aktivity.

PODLAHA ACTIVITY OD FIRMY 
KÄHRS SA JEDNODUCHO INŠTALUJE.

Môže sa pokladať priamo na podkladovú vrstvu podlahy bez zlo-
žitých a časovo náročných latových konštrukcií alebo špeciálneho 
upevnenia. Tiež je možná jednoduchá a rýchla inštalácia pre dočas-
né povrchy na súťažiach alebo výstavách. Dobrý estetický dojem  
dodáva aj prirodzená krása drevín - duba, buka, javora a dubu  
Mocha.

 



OBVYKLÉ ZRANENIA 
NA SYNTETICKÝCH 
PODLAHÁCH
Rad štúdií ukázal, že existuje úzky vzťah medzi zraneniami pri športe a podlahovým 
materiálom. Pri syntetických podlahách sa o 70 percent zvyšuje výskyt zranení z dô-
vodu trenia. Syntetická podlaha dostatočne nepovolí pri náhlych zmenách pohybu, 
napríklad rýchlom štarte a zastavení. Môže tak spôsobiť výrony a pretrhnuté väzy  
v kolenách, členkoch a chrbte.

ČLENOK 
(výrony 
a pretrhnuté 
väzy)

KOLENO 
(výrony 
a pretrhnuté 
väzy) 

CHRBÁT
 (výrony 
a pretrhnuté 

väzy)



PODLAHA ACTIVITY OD FIRMY KÄHRS KONŠTRUOVANÁ  
S OHĽADOM NA BEZPEČNOSŤ A TRVANLIVOSŤ.
01 POVRCH
Vysoko kvalitný polyuretánový / akrilový lak tvrdený UV 
žiarením aby odolal opotrebovaniu a popraskaniu.

02 WOODLOC®
Pevný spoj je predpokladom odolnej pružnej podlahy. 
Spoje Woodloc® znesú zaťaženie viac ako 10 kN/m v 
ťahu.

 03 STREDOVÁ VRSTVA
Konštrukcia do seba zapadajúcich dosiek navrhnutá 
tak, aby minimalizovala prirodzené pohyby dreva .

04 ABSORPCIA ENERGIE
Niekoľko vrstiev polyéteru s progresívnou tvrdosťou 
pre správnu absorpciu energie úmernú zaťaženiu.

DVE NOVINKY:
VŠETKO V JEDNOM
Podlaha Activity od firmy Kährs sa vyznačuje jedineč-
nou konštrukciou „všetko v jednom“. Na rozdiel od iných 
drevených podláh konštruovaných pre šport a aktívne 
vyžitie má ab- sorpčný materiál a výstuhu zabudovanú  
už naspodku dosky. To znamená že túto podlahu, opäť na 
rozdiel od iných športových podláh, je možné pokladať pri-
amo na podkladovú vrstvu bez časovo náročných latových 
konštrukcií alebo špeciálneho upevnenia.

SPOJ WOODLOC®
– NOVÝ DRUH SPOJA PRE RÝCHLEJŠIU INŠTALÁCIU A PEV-
NELŠIE PODLAHY
Kährs bol prvým výrobcom drevených podláh, ktorý pred- 
stavil mechanický spojovací systém bez nutnosti použitia
 

lepidla. V roku 1999 sme uviedli geniálny systém Woodloc®, ktorý zna-
menal revolúciu na trhu drevených podláh. Spojovací systém Wood-
loc® viedol k tomu, že mohli byť podlahové dosky prvýkrát spojované  
mechanicky bez použitia lepidla. Okrem vytvorenia perfektnej  
a plochej podlahy bez medzier sa tiež urýchli a uľahčuje jej položenie. Vďaka 
inštalácii bez použitia lepidla možno dosky tiež neskôr rozobraté brať  
a nainštalovať na ľubovoľné iné miesto. Dokonalé a tesné lícovanie  
je pre trvanlivosť podlahy takisto dôležité. A v neposlednom rade  
dokonalé lícovanie bez medzier zabráni vnikaniu nečistôt medzi  
doskami.

Teraz predstavujeme ďalšiu úroveň spojovacieho systému  
Woodloc® - Woodloc® 5s. Tieto nové spoje robia inštaláciu ešte  
rýchlejšou a flexibilnejšou a vďaka nim je podlaha pevnejšia.



NOVÝ WOODLOC®  5S
O 50% RÝCHLEJŠIA INŠTALÁCIA NEŽ U 
OBYČAJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODLÁH  

01    Tradičný spôsob... 02  …Jednoduchý spôsob  pokladania  
 podlahy Kährs Activity. 



TECHNOLÓGIA A FAKTY       
Podlaha Activity od firmy Kährs je výsledkom mnohoročného výskumu  
a vylepšovania každučkého detailu jej konštrukcie. Cieľom bolo získať takú                                                                                
podlahu, ktorá by dlhodobo prinášala osoh ako užívateľom, tak aj majiteľom.

Kährs Activity  Floor je držiteľom certifikátu FSC.



Dĺžka                                  2423 mm
Šírka                                    200 mm
M2/doska                                 0,485 m2
M2/balenie                                 1,94 m2
M2/palete                                62,08 m2
Kg/doska                             4,55 kg
Počet kusov v balení                 4
Balíkov/palete                       32
Hmotnosť /balenia                  23  kg

Hmotnosť/palety                  760 kg

01 Celková hrúbka 30 mm dáva veľmi nízku 
 konštrukčnú výšku.  

02 Pokladá sa bez latovej konštrukcie priamo  
 na  vyrovnávaciu  alebo dokonca na podkladovú  
 vrstvu.  

03 Nášľapná vrstva 3,6  mm  sa dá  niekoľkokrát
 zbrúsiť.

04 Dodáva sa v prevedení dub, buk, javor a
 dub Mocha.

05 Rozloženie tlaku doskami HDF
 presahujúcimi spoje na  pozdĺžnych
 stranách a na  konci.

06 Pružná expandovaná pena zaisťuje
 absorpciu energie a pruženia.

07 Spoj Woodloc® 5s  zachytí dosky k sebe
 bez lepidla s vynikajúcimi výsledkami.

Podlaha Kährs Activity
v prevedení dubu
303N19EK50KW 0

Podlaha Kährs Activity
v prevedení buku
303N55BK50KW 0

Podlaha Kährs Activity
v prevedení javor
303N15AP50KW 0

Podlaha Kährs Activity
v prevedení dub Mocha
303N19EK5LKW 0





PREVERENÁ V TEÓRII A PRAXI 
A NIEČO NAVIAC
Testy vykonané v súlade so skúšobnou normou NS-EN 14904 - Typ 4 nór-
skym Výskumným ústavom stavebným ukazujú, že podlaha Kährs Activity 
exceluje vo všetkých kategóriách, kam patrí absorpcia energie, deformá-
cia, odskok lopty, valivé zaťaženie a trenie. Podlaha Kährs Activity bola 
položená v tanečných štúdiách, štúdiách cvičenia aerobiku, telocvičniach 
a športových halách. Bola tiež vybraná pre Majstrovstvá Európy v aerobi-
ku 2004 v Rotterdame a od športovcov si vyslúžila mnohé slová chvály. 
Trojnásobná majsterka sveta Helena Nahafahik-Cardoso, ktorá podlahu 
Kährs Aktivity vyskúšala počas majstrovstiev sveta v aerobiku pozname-
nala, že má „ideálny povrch, ktorý má všetko, čo dobrá podlaha pre súťaže 
a tréningy má mať.“

INFORMÁCIE O PODLAHE KÄHRS ACTIVITY (NS-EN 14904  – Typ 4 TEST)

ABSORPCIA ENERGIE (%)

Štandard                           >53
Podlaha Kährs Activity      61

DEFORMÁCIA (mm)

Štandard                           >2.3
Podlaha Kährs Activity     4.1

ODSKOK LOPTY (%)

Štandard                            >90
Podlaha Kährs Activity     94
 

VALIVÉ ZAŤAŽENIE

Štandard                      1500 N 
Podlaha Kährs Activity    OK

SÚČINITEĽ TRENIA

Štandard      Min. 97/Max 99
Podlaha Kährs Activity      98 



REFERENCIE
K argumentom používaným majiteľmi športových hál, telocviční a tanečných štúdií po celom svete,  
keď mali vysvetliť, prečo sa rozhodli inštalovať podlahu Activity od firmy Kährs, patrila bezpečnosť  
v kombinácii s trvanlivosťou a ľahkou inštaláciou. Do dnešného dňa sme inštalovali podlahu Activity  
v 48 krajinách od Ameriky po Čínu. Vyskúšali a schválili ju tanečníci, nadšenci aerobiku, boxeri, hráči  
basketbalu a gymnasti. Majitelia týchto športových hál oceňujú jednoduchú a rýchlu inštaláciu.



mesto                       umiestnenie          typ              Veľkosť

Hägersten, Švédsko Telefonfabriken  Gymnastika/Aerobik 147 m2

Lidingö, Švédsko Škola Högsätra  Tanec  114 m2

Malmö,  Švédsko Centrum För Hälsa  Aerobik  400 m2

Nacka, Švédsko Telocvičňa Ektorps  Box  113 m2

Nacka, Švédsko Nacka  Ju-Jitsu Klubb  Jujitsu  260 m2

Norrköping, Švédsko Hälsostudion   Aerobik  131 m2

Sollentuna, Švédsko Pfizer   Posilňovňa Keep-fit 225 m2

Stockholm, Švédsko Kráľovský Technický  Inštitút,  Gymnastika  170 m2

  Švédska vysoká škola  národnej obrany
Stockholm, Švédsko Riksdagshuset   Florbal  141 m2

Uppsala, Švédsko Fyrishov  Sportanläggning  Tanec  /Gymnastika 550 m2

Vällingby, Švédsko Vinsta Dansstudio  Tanec  66  m2

Oulu, Finsko  S.A.T.S Group   Aerobik  200 m2

Drammen, Nórsko Akropolis  Treningssenter  Tanečné Štúdio 108 m2

Trondheim, Nórsko Nypvang skole   Gymnastika  241 m2

Brno  Big One Fitness  Fitness, dance  172 m2

     aerobic, pilates 
Lapoutroie, Francúzko    Judo  230 m2

Strasbourg-Robertsau, Francúzsko   Tanec  200 m2

Frankfurt, Nemecko Sporthalle Eintracht Frankfurt Mládežnícky futbal 350 m2

Hamburg, Nemecko Physiotherapeutische Praxis  Fyzioterapia  57  m2

Trento, Itália  Športová hala   Rôzne aktivity  848 m2

Rotterdam, Holandsko Majstrovstvá sveta v aerobiku 2004    300 m2

Frederick, MD, USA 24-7 Dance Studio  Tanec  80  m2

Lake Mary, FL, USA Fusion  Fitness   Štúdio cvičení  30  m2

  Pilates/osobný tréning 
Parker, CO, USA Colorado School  of Dance  Tanec  86  m2

Cheyenne, WY, USA Fitness One   Fitness  87  m2

Granda Hills, CA, USA Gotta Dance Studio  Tanec  299 m2

Lafayette, CO, USA Sheree Reed  Revereance  Tanec  186 m2

  Academy of Dance  
New York, NY, USA Sony  Corporation  Fitness  56  m2

Chester, NJ, USA The Art of Dance  Tanec  183 m2

REFERENCES DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO 

Activity Floor masívna  ukončovacia lišta
100 x 40  mm,  dĺžka  2400 mm.  Dub, buk,  javor a dub  Mocha

Activity Floor prechodová lišta
310 x 29  mm,  dĺžka  920 mm.  Recyklovaná čierna guma. 



KRÁSA SO SVEDOMÍM 

Voľba drevenej podlahy je výrazom zodpovednosti voči životné-
mu prostrediu. Výber jednej z podláh Kährs znamená urobiť ešte 
múdrejšie ekologické rozhodnutie. Kährs je jedným z najstarších 
výrobcov drevených podláh. Je tiež jedným z tých najviac inovač-
ných. Celý rad našich inovácií je odvodený z našej ambície prispieť 
k zlepšeniu prostredia, ako je tomu napríklad v prípade zavedenia 
výroby viacvrstvových drevených podláh v roku 1941.

Všetky produkty vytvorené človekom majú vplyv na životné 
prostredie. Aby sme zabránili týmto vplyvom na životné prostre-
die, zvolili sme ekologický prístup, ktorý prestupuje všetkým, 
čo robíme. Drevo, ktoré používame, pochádza takmer úplne zo 
Škandinávie a Európy, kde obnovené lesné porasty presahujú ob-
jem vyťažených. V roku 1984 bol Kährs prvým výrobcom, ktorý sa 
mohol pochváliť procesom povrchovej úpravy úplne bez použitia 
rozpúšťadiel.
 

Naša viacvrstvová konštrukcia nám umožňuje plne využiť každého 
kmeňa vďaka využitiu menšieho množstva zdrojov, než pri výrobe 
masívnych podláh. Tieto a ďalšie iniciatívy pomohli spoločnosti 
Kährs získať už takmer pred desiatimi rokmi certifikát ISO14001  
o environmentálnom manažmente. Je to práve táto miera zame-
rania, ktorá nám umožňuje produkovať podlahy, ktoré nie sú len 
krásne, ale tiež prispievajú k zdraviu nasledujúcich generácií. Tento 
náš prístup nazývame Krása so svedomím.

Podlahy Kährs sú dnes k dispozícii v celej rade drevín a štýlov. 
Avšak bez ohľadu na to, ako vyzerajú, VŠETKY spĺňajú požiadavky, 
ktoré máte, ak chcete výberom novej podlahy prispieť k zlepšeniu 
životného prostredia.

www.kahrs.com 
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