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   Trieda A4 – Norma EN 14904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Akrylátový UV Lak 

2. Masívne drevo, 22mm 

3. Rošty, 60x24mm 

4. Rošty, 60x24mm 

5. Molitán, G-FOAM 1500  

6. Polyetylénová fólia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woodflex TWIN 

Woodflex TWIN sú masívne 

parkety. Je to tlmiaci dvojlatový 

systém, ktorý je veľmi vhodný 

pre šport na vysokej úrovni. 

Tento systém má laty s 

kontinuálnou pružnosťou, aby 

sa odstránili rušivé body, ktoré 

sú zdrojom problémov s 

nerovným odskokom lopty. 

V tejto konštrukcii sa pružnosť 

rovnomerne rozloží po celom 

povrchu, a preto ponúka lepšiu 

tlmiacu kapacitu pre všetky 

športové podlahy. 

Pružná spodná časť, ktorá 

prináša výsledok perfektného 

hracieho komfortu prispieva k 

bezpečnosti hráčov. 

Vďaka miernej výšky systému 

TWIN, sa táto podlaha stala 

a tiež je vyžadovaná ako nový 

štandard parket pre vysokú 

úroveň zápasu, a to aj počas 

počiatočnej inštalácie alebo 

rekonštrukcie. 
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    Perfektne vhodné pre všetky športové úrovne 
     Vhodné pre športy a školské športové aktivity 
     Vhodné pre školské športové aktivity

  Prípustné 

 











  Ideálne 

  Čiastočne vhodné 
  Prípustné 
                                                     Neodporúčame 
                                                   X  Nevhodné 

 
 

       

 

 
 

 
Cieľom bolo zlepšiť výkon našich športových podláh. 

Údaje obsiahnuté v tomto dokumente sú poskytované 
 na označenie patentovaných systémov. 

Druhy športov  

Basketbal Hádzaná Volejbal Bedminton Stolný tenis Kolieskové korčule Tanec 

       

Druh priduktu Masívna športová podlaha na 

roštoch 

Celková hrúbka 85 mm 

Parozábrana (vyžadovaná) 

 Váha 

Polyetylén 

200 mikrónov 

Pružný podklad 

 Hrúbka 

G-FOAM 1500 Molitán 

15 mm 

Rošty Drevená preglejka 24x60 mm 

Palubové dosky 

 Druh 

 

 Povrchová úprava 

 Lesk 

 Hrúbka 

 Typ 

 

Masív (Single 300/400)  

 

Akrylátový UV lak 

34 

22 mm 

2 rady vlysov spolu zlepené 

UV-TEC Športový lak 100,2 (EN 13036-4) R130454-0B1 

Trenie 0,043g (EN ISO 5470-1) 

Zrkadlový lesk 2 (EN ISO 2813) 

Reakcia na vtláčanie 0,04 mm (EN 1516) 

 

 

Tlmenie nárazov (EN 14808) 

Vertikálna deformácia (EN 14809) 

Odskok lopty (EN 12235) 

Požiarna klasifikácia (EN 13501-1) 

TWIN 400 

 

68% 

3,1 mm 

92% 

CFI 

TWIN 

300 

64% 

2,5 mm 

95% 

CFI 

TWIN 300 

M 

63% 

2,3 mm 

91% 

DFI 

Prípustné zaťaženie (Kompatibilita s mobilnými 

basketbalovými košmi, mobilnými platformami a mobilnými 

turbínami) 

 Bodové 

 

 Valivé 

 

 

 

400kg (s vyrovnávajúcou záťažou) 

1500N (EN 1569) Bez degradácie 

Dostupné druhy BUK, DUB 

Emisie dymov S1 

Únik formaldehydu E1 

Pentachlórfenol Žiaden 

Multifunkčná všestrannosť ÁNO (s ochranným povrchom) 

Eko certifikácia 

 Podlaha 

 Spodná konštrukcia 

 

FSC or PEFC 

PEFC 

Iné 

Miltifunkčná všestrannosť 
(výstavy, verejné stretnutia, 

koncerty) 
Akustický 
komfort 

Kapacita pre veľké 
zaťaženie (s 
ochranným 
povrchom) 

Mobilné 
pódium na 
kolesách 

Mobilné pódium na 
vzduchovom vankúši 

(2)     


