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1. Lak 
2. Masívne parkety, 22mm 
3. Pružná spodná vrstva- pena G-Foam 
4. Zamykací klip 
5. Nosné preglejky s integrovanou pružnosťou 

 

 
 

 

 

 

PERFORMER 
Rozoberateľná športová podlaha 
 

Performer je rozoberateľná športová podlaha, 
ktorá je určená na hádzanú a basketbal na 
súťažnej úrovni.  
Vyrobená na Slovensku sa stala značka 
WOODFLEX  Performer novým štandardom 
pre rozoberateľné  resp. prenosné viacúčelové 
športové podlahy.  
Woodflex podlahy ponúkajú najvyšší možný 
výkon v prenosnom systéme podláh vrátane 
certifikácie  triedy A4 EN 14904 a 67% tlmenie 
nárazov (čo zodpovedá najvyššej kvalite 
podlahových systémov dvojitých líšt). To 
znamená, že tento systém je vhodný pre 
športové súťaže na najvyššej úrovni. Ďalšou 
dôležitou výhodou je jej potenciál, že môže 
byť recyklovaná. Zvyčajne býva pevný systém 
vybratý a likvidovaný na konci svojej 
životnosti. Woodflex Performer je športová 
podlaha, ktorá môže byť ľahko rozobratá a 
prenesená na iné miesto, ako je napríklad 
škola, čiže do prostredia s požadovanými 
menej náročnými normami, kde má aj naďalej 
hodnotu. 
Dizajn podlahy je tvorený penovými 
podpornými doskami a unikátnym bi - 
axiálnym systémom zamykania. To znamená, 
že inštalácia podlahy je veľmi rýchla bez 
použitia akýchkoľvek nástrojov a tieto panely 
sa nikdy nebudú musieť vyrovnávať alebo 
upravovať. Woodflex môže byť inštalovaný 
z jednej strany, alebo na rozdiel od iných 
systémov, ktoré sú na trhu, môže byť 
inštalovaný dvoma tímami – každý pracuje od 
stredu podlahy – z toho potom vyplýva 
extrémne rýchla a bezchybná inštalácia 
podlahy. 

 



 
                                                                                 SYSTÉMOVÁ KOMPATIBILITA: 

 Veľmi vhodné pre všetky úrovne športových aktivít 
   Vhodné pre športové a školské športové aktivity 
  Vhodné pre školské športové aktivity 
  Prípustné 

__________________________________________________TECHNICKÉ DÁTA: 

 

 

 

 

Vhodnosť športu 

 Basketbal Hádzaná Volejbal Bedminton 
Stolný 

tenis 

Kolieskové 

korčule 
Tanec 

       

PERFORMER 
Typ podlahy Vysoko výkonná športová podlaha 

Výkonnosť EN 14 904 
Class A4 (High 
performance) 

Tlmenie nárazu EN 14 808 67% 
Vertikálna deformácia EN 14 809 3,5mm 

Vertikálny odskok lopty EN 12 235 93% 
Trenie EN 13 036-4 100 

Celková hrúbka EN 426/427 55mm 
Váha EN 430 19,5kg/m

2
 

Lesk EN ISO 2813 36 
Reakcia na oheň EN 13 501-1 Cfl-S1 

Únik formaldehydu EN 717-1, EN 717-2 E1 
Pentachlórfenol EN 12 673 Ţiaden pentachlórfenol 
Odolnosť voči 

vtláčaniu 
EN 1516 0,04mm 

Odolnosť voči úderu EN 1517 Ţiadna degradácia 
Odolnosť voči 

valivému zaťaţeniu 
EN 1569 1500N 

Bodové zaťaţenie 4000N-400kg 
Druh dreva Buk/Dub 

Eko certifikácia PEFC 



 
                                                                                                                                                                                    
________________________________________________ĎALŠIA KOMPATIBILITA: 



Ďalšia „extra“ 
vhodnosť 

multifunkčná 
všestrannosť 

(výstavy, stretnutia, 
verejnosť, koncerty) 

zvukový komfort 

(obmedzenia 
vonkajšieho hluku v 
dôsledku rezonancie 

komory efekt) 

kapacita pre silné 
zaťaţenie (s 

ochranným povrchom) 

Mobilné platformy 
na kolieskach 

Mobilné platformy 
na vzduchovom 

vankúši 

    



 Ideálne 
   Celkom vhodné 
  Vhodné  
  Neodporúčané 
X  Inkompatibilné 

________________________________________________________MIERY BALENIA: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

PERFORMER   

Dĺţka podlahovej dosky mm 2378.2 

Šírka podlahovej dosky mm 663 

Šírka palety mm 800 

Dĺţka palety mm 2500 

Výška palety mm 2000 

Paletové dosky obsahujú dosky 45 

m2/doska m² 1.584 

m2/paleta m² 71.28 

Palety/nákladné auto   15 

m2/nákladné auto (24 ton) m² 1069.2 

odhadovaná hmotnosť na m2 kg/m² 17.5 

odhadovaná hmotnosť na dosku kg 28 

odhadovaná hmotnosť na paletu kg 1300 
odhadovaná hmotnosť na 
nákladné auto kg 19500 



 
                                                                                         _  WOODFLEX PERFORMER: 

 
 

__________________________________________________DREVO NA VÝBER: 

 

Bezpečnosť športovcov je naša priorita, takže používame drevo, ktoré nemá žiadne praskliny alebo 
trhliny, aby sa znížilo riziko poranenia trieskami. Drevo, ktoré používame je prvotriedne a spĺňa 
európske normy EN 13226. 
 
Ekológia: Naše drevo pochádza z trvalo obhospodarovaných lesov a má PEFC Ekologickú 
certifikáciu.  
 

 

Woodflex Performer sa vyrába v týchto základných drevinách:  

 

 

Hliníkové prahy – Hrany a doplnky sú 
vyhotovené na vysokej úrovni. 
 
Woodflex Performer je vyrobený z 22 mm 
hrubého, vysoko kvalitného masívneho 
dreva, čo znamená, že je veľmi odolný. Jeho 
pevná konštrukcia tiež eliminuje akékoľvek 
riziko delaminácie v oblastiach ktoré sú 
vysoko namáhané. To nám umožňuje 
ponúkať záruku na výrobok 10 rokov, bez 
ohľadu na to, koľkokrát je produkt 
nainštalovaný alebo rozobratý. 


