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PODLAHA, ZE KTERÉ BUDOU MÍT VAŠE KOLENA RADOST.
Běhání, skákání, kroužení, vrtění a otáčení je většinou dobrým znamením pro Vaše tělo.
Výsledkem ale mohou být výrony a přetržené vazy. Důležitou úlohu ve snaze zmenšit
namáhání kolenou, kotníků a zad hraje bezesporu obuv. Ale neméně důležitý je i výběr
správné podlahy – podlahy s tím pravým typem tuhosti, která povolí tehdy, když má,
a odolá tehdy, když má. Má to být podlaha živá a přizpůsobivá.
Podlaha „Activity“ od firmy Kährs je dřevěná podlaha speciálně konstruovaná k aktivním
pohybovým činnostem. Jako výsledek dlouhodobého výzkumu kombinuje vlastnosti pro
vynikající pohlcení energie s trvanlivostí a hezkým vzhledem. Podlaha Activity od firmy
Kährs tvoří ten nejlepší povrch pro všechny druhy sportů. Díky patentované konstrukci
se rychle a snadno instalují.

Gravitace
Síla

Tření

Tření

PODLAHA PRO AKTIVNÍ VYŽITÍ
OKO NEPOZNÁ VŠECHNY PŘEDNOSTI PODLAHY
PRO AKTIVNÍ VYŽITÍ.
Poznají je však chodidla. Na podlaze Activity od firmy
Kährs jsou již absorpční materiály a výztuhy připevněny
k podkladové vrstvě prkna, přičemž patentovaný systém
Woodloc® zabezpečí perfektní spojení prken k sobě.
Výsledkem je rovný povrch s tou nejlepší ochranou proti
nárazu, působením proti úrazům při běhu, dopadu či
pádu při provozování intenzivní činnosti.
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Podlaha Activity od firmy Kährs se snadno instaluje a
rozebírá. Může se pokládat přímo na podkladovou vrstvu
podlahy bez složitých a časově náročných laťových
konstrukcí nebo speciálních přípravků. Také je možná
snadná a rychlá instalace pro dočasné povrchy na
soutěžích, nácvicích nebo výstavách. Přirozená krása
dřeva dubu, buku a javoru znamená, že oblibě se bude
těšit nejen u těla, ale i u oka.
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OBVYKLÁ ZRANĚNÍ NA
SYNTETICKÝCH PODLAHÁCH
Hmotnost >70Kg

Rychlost

Gravitace

Koleno
(výrony a přetržené
vazy)

Záda
Řada studií ukázala, že existuje úzký vztah mezi
zraněními při sportu a podlahovým materiálem. U
syntetických podlah se o 70 procent zvyšuje výskyt
zranění z důvodu tření. Syntetická podlaha dostatečně
nepovolí při náhlých změnách pohybu, například
rychlém startu a zastavení. Může tak způsobit výrony
a přetržené vazy v kolenou, kotnících a zádech.
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Kotník

(výrony a přetržené
vazy)

(výrony a přetržené
vazy)
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PODLAHA ACTIVITY OD FIRMY KÄHRS KONSTRUOVANÁ S
OHLEDEM NA BEZPEČNOST A TRVANLIVOST.
01
02
03

04

01 POVRCH

03 STŘEDOVÁ VRSTVA

Vysoce kvalitní polyuretanový/akrylový lak
tvrzený UV zářením aby odolal opotřebení
a popraskání.

Konstrukce do sebe zapadajících
desek navržená tak, aby minimalizovala
přirozenou práci dřeva.

02 WOODLOC®

04 ABSORPCE ENERGIE

Pevný spoj je předpokladem odolné
pružné podlahy. Spoje Woodloc® snesou
zatížení více jak 10 kN/m v tahu.

Několik vrstev polyéteru s progresivní
tvrdostí pro správnou absorpci energie
úměrnou zatížení.

DVĚ NOVINKY:
VŠE V JEDNOM
Podlaha Activity od firmy Kährs se vyznačuje jedinečnou
konstrukcí „vše v jednom“. Na rozdíl od jiných dřevěných
podlah konstruovaných pro sport a aktivní vyžití má
absorpční materiál a výztuhu zabudované již naspodu desky.
To znamená že tuto podlahu, opět na rozdíl od jiných sportovních podlah, je možné pokládat přímo na podkladovou
vrstvu bez časově náročných laťových konstrukcí nebo
speciálních armatur.

SPOJ WOODLOC®
Podlaha Activity od firmy Kährs se snadno instaluje díky
patentovanému nelepenému spoji Woodloc®. Woodloc®
účinně zachytí desky k sobě a vytvoří perfektně slícovanou
podlahu, která snese jak velké opotřebení, tak i zašpinění.
Protože se spoj nelepí, je možné podlahu později zvednout a
instalovat kdekoliv jinde. Woodloc® vynalezený firmou Kährs
je nejpevnější spoj na trhu.
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O 50% RYCHLEJŠÍ INSTALACE NEŽ
U OBYČEJNÝCH SPORTOVNÍCH PODLAH

01 Tradiční způsob...
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02 …Snadný způsob
podlahy Activity.
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PŘÍKLADY A
REFERENCE
K argumentům používaným majiteli sportovních hal, tělocvičen a tanečních
studií po celém světě, když měli vysvětlit, proč se rozhodli instalovat podlahu Activity od firmy Kährs, patřila bezpečnost v kombinaci s trvanlivostí
a snadnou instalací. Do dnešního dne jsme instalovali podlahu Activity ve
48 zemích od Ameriky po Čínu. Vyzkoušeli a schválili ji tanečníci, nadšenci
aerobiku, boxeři, hráči basketbalu a gymnasté. Majitelé těchto sportovních
hal oceňují snadnou a rychlou instalaci.
Představíme Vám některé z našich zákazníků.
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1 příklad

2 příklad

KVALITA A BEZPEČNOST PŘIMĚLY FISAF
ZVOLIT PODLAHU KÄHRS ACTIVITY

LEPŠÍ ŠVÉDSKÝ BASKETBAL NA PODLAHÁCH KÄHRS ACTIVITY

FISAF, Mezinárodní federace sportu, aerobiku a
fitness je mezinárodní, nezávislou nevýdělečnou
federací zaměřenou na sportovní aerobik a rozvoj
organizovaného aerobiku a fitness. FISAF si zvolila
Kährs za oficiálního dodavatele sportovních podlah
pro mistrovství světa a Evropy až do roku 2011.

Majitel sportovní haly v severošvédském městě
Östersund chtěl novou podlahu pro nadcházející
mezinárodní utkání Švédska a Jugoslávie v basketbalu.
Místní basketbalový klub KFUM Jämtland Basket,
který hraje nejvyšší švédskou divizi, si přál dřevěnou
podlahu, která by splňovala jejich vysoké nároky na
tuhost a absorpci rázů.

„Způsob instalace a celý produkt podlahy Activity je
specifickým zbožím na poli podlah pro fitness, což
nám vyhovuje, protože se vždy snažíme jít v čele.“
„Kladné ohlasy od soutěžících, trenérů a takzvaných
častých uživatelů – cvičitelů FISAF – měly také velký
vliv na naše rozhodování,“ říká Riitta HämäläinenBister, generální tajemník FISAF.

Řešením byla volba podlahy Kährs Activity. „Protože
podlaha Kährs Activity se tak snadno pokládá,
instalovali jsme 998 čtverečních metrů podlahy za
necelý týden, což znamenalo, že hala byla na utkání
připravena s velkým předstihem. Zavděčili jsme se
i místním hráčům, protože dostali dřevěnou podlahu,
na jaké rádi hrají,“ říká östersundský radní Bengt Erik
Björch.

REFERENCE
Město

Umístění

Hägersten, Švédsko
Lidingö, Švédsko
Malmö, Švédsko
Nacka, Švédsko
Nacka, Švédsko
Norrköping, Švédsko
Sollentuna, Švédsko
Stockholm, Švédsko

Telefonfabriken
Gymnastika/Aerobik
Škola Högsätra
Tanec
Centrum För Hälsa
Aerobik
Tělocvična Ektorps
Box
Nacka Ju-Jitsu Klubb
Jujitsu
Hälsostudion
Aerobik
Pfizer
Posilovna Keep-fit
Královský Technický Institut, Gymnastika
Švédská vysoká škola národní obrany
Riksdagshuset
Florbal
Fyrishov Sportanläggning
Tanec /Gymnastika
Vinsta Dansstudio
Tanec
S.A.T.S Group
Aerobik
Akropolis Treningssenter
Taneční Studio
Nypvang skole
Gymnastika
Big One Fitness
Fitness, dance
aerobic, pilates

Stockholm, Švédsko
Uppsala, Švédsko
Vällingby, Švédsko
Oulu, Finsko
Drammen, Norsko
Trondheim, Norsko
Brno
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Typ

Velikost
147 m2
114 m2
400 m2
113 m2
260 m2
131 m2
225 m2
170 m2
141 m2
550 m2
66 m2
200 m2
108 m2
241 m2
172 m2

Město

Umístění

Typ

Lapoutroie, Francie
Judo
Strasbourg-Robertsau, Francie
Tanec
Frankfurt, Německo
Sporthalle Eintracht Frankfurt Mládežnický fotbal
Hamburg, Německo
Physiotherapeutische Praxis Fyzioterapie
Trento, Itálie
Sportovní hala
Různé aktivity
Rotterdam, Nizozemsko Mistrovství světa v aerobiku 2004
Frederick, MD, USA
24-7 Dance Studio
Tanec
Lake Mary, FL, USA
Fusion Fitness
studio cvičení
Pilates/osobní trénink
Parker, CO, USA
Colorado School of Dance
Tanec
Cheyenne, WY, USA Fitness One
Fitness
Granda Hills, CA, USA Gotta Dance Studio
Tanec
Lafayette, CO, USA
Sheree Reed Revereance
Tanec
Academy of Dance
New York, NY, USA
Sony Corporation
Fitness
Chester, NJ, USA
The Art of Dance
Tanec

Velikost
230 m2
200 m2
350 m2
57 m2
848 m2
300 m2
80 m2
30 m2
86 m2
87 m2
299 m2
186 m2
56 m2
183 m2
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TECHNICKÉ
ÚDAJE
Podlaha Activity od firmy Kährs je výsledkem mnohaletého výzkumu
a vylepšování každičkého detailu její konstrukce. Cílem bylo získat
takovou podlahu, která by dlouhodobě přinášela prospěch jak uživatelům,
tak majitelům.
Na následujících stranách si můžete přečíst některá nezvratitelná fakta
stojící za jejím úspěchem.
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04
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01

05

02
06

01
02

03
04

Celková tloušťka 30 mm dává velmi
nízkou konstrukční výšku.
Pokládá se bez laťové konstrukce
přímo na vyrovnávací nebo dokonce
na podkladovou vrstvu.
Nášlapná vrstva 3,6 mm se dá několikrát
sbrousit.
Dodává se v provedení dub, buk a javor.

05

06
07

Rozložení tlaku deskami HDF
přesahujícími spoje na podélných
stranách a na konci.
Pružná expandovaná pěna zajišťuje
absorpci energie a pružení.
Spoj Woodloc® zachytí desky k sobě
bez lepidla s vynikajícími výsledky.

VÝROBKY

Délka
Šířka
M2/deska
M2/balík
M2/paleta
Kg/deska
Desek/balík
Kartonů/paleta
Váha balíku
Váha palety
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2423 mm
200 mm
0,485 m2
1,94 m2
62,08 m2
4,55 kg
4
32
23 kg
760 kg

Podlaha Activity v
provedení dubu
303N19EK50KW 0

Podlaha Activity v
provedení buku
303N55BK50KW 0

Podlaha Activity v
provedení javor
303N15AP50KW 0
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PROVĚŘENÁ V TEORII A PRAXI A NĚCO NAVÍC
Testy provedené v souladu se zkušební normou DIN norským Výzkumným ústavem
stavebním ukazují, že podlaha Kährs Activity exceluje ve všech kategoriích, kam patří
absorpce energie, deformace, odskok míče, valivé zatížení a tření. Podlaha Kährs Activity
byla položena v tanečních studiích, studiích cvičení aerobiku, tělocvičnách a sportovních
halách. Byla také vybrána pro Mistrovství Evropy v aerobiku 2004 v Rotterdamu a
od sportovců si vysloužila mnohá slova chvály. Trojnásobná mistryně světa Helena
Nahafahik-Cardoso, která podlahu Kährs Aktivity vyzkoušela během mistrovství světa
v aerobiku poznamenala, že má „ideální povrch, který má vše, co dobrá podlaha pro
soutěže a tréninky má mít.“

INFORMACE O PODLAZE „ACTIVITY“ OD FIRMY KÄHRS (DIN TEST)

0,43
59%
Absorpce energie (%)
Standard
>53
Podlaha Kährs Activity 59
Sportovní podlaha,
jakost A*
61
Sportovní podlaha,
jakost B*
60

3,8 mm
Deformace (mm)
Standard
>2,3
Podlaha Kährs Activity 3,8
Sportovní podlaha,
jakost A*
1,2
Sportovní podlaha,
jakost B*
3

94%
Odskok míče (%)
Standard
>90
Podlaha Kährs Activity 94
Sportovní podlaha,
jakost A*
94
Sportovní podlaha,
jakost B*
98

>1500 N
Valivé zatížení

Součinitel tření

Standard
1500 N
Podlaha Kährs Activity OK
Sportovní podlaha,
jakost A*
OK
Sportovní podlaha,
jakost B*
OK

Standard Min. 0,4/Max 0,6
Podlaha Kährs Activity 0,43
Sportovní podlaha,
jakost A*
0,5
Sportovní podlaha,
jakost B*
0,5

* podle produktových listů od výrobců

C262842_KAH_ActivityFloor_A4.ind11 11

07-11-23 11.14.31

150 let historie firmy Kährs znamená, že jsme jeden z nejdéle působících výrobců dřevěných
podlahových krytin na světě a zároveň jsme v současnosti největším výrobcem v Evropě.
V roce 1941 jsme vynalezli moderní dřevěnou podlahu. Konstrukce dřevěné podlahy z více
vrstev si získala okamžitě oblibu a nyní se používá při výrobě dřevěných podlah po celém
světě.
V průběhu těch dlouhých let jsme usilovali o zachycení přirozené krásy a výrazu dřeva.
Naučili jsme se kombinovat tuto krásu s různými typy hlavních technologií dřevěných
podlah, abychom vyráběli velmi kvalitní dřevěné podlahy, které jsou odolné, stálé a snadno
se instalují. Vynikajícím příkladem našeho novátorství je podlaha Activity od firmy Kährs.

Kratochvíl parket profi, s.r.o.
Bohunická cesta 1/328 | 664 48 Moravany u Brna
Tel.: +420 547 212 811 | Fax: +420 547 212 818
E-mail: info@kpp.cz | www.kpp.cz
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KÄHRS 150 LET
ZKUŠENOSTÍ SE
ZPRACOVÁNÍM
DŘEVA

KPP SK s.r.o.
Galvaniho 7 | 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 43421851 | Fax: +421 2 43421853
E-mail: info@kpp.sk | www.kpp.sk
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