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jezdecké povrchy

Moderní třívrstvé povrchy jízdáren
s pružným a protismykovým povrchem minimalizují
otřesy, chrání klouby a vazy a zabezpečují celkovou
jistotu a flexibilitu pohybu.
SKLADBA POVRCHU
1. Základovou vrsvu kladenou na zhutněnou pláň s
drenážním systémem tvoří zhutněné kamenivo různé frakce
o tloušťce cca 300 mm. Ta přenáší zatížení do podloží,
zaručuje únosnost povrchu a odvádí srážkovou vodu. Vzniká
tak spodní stavba jízdárny.
2. Druhou, dělící vrstvou systému je pružná plastová rohož
Profi Tech, která brání průniku svrchní pískové vrstvy do
kameniva a zároveň slouží jako zádržný system pro vodu.
Udržuje stabilní vlhkost svrchní vrstvy. Kromě toho roznáší
zatížení a zabraňuje propadům plochy na frekventovanějších
místech.
3. Finální nášlapnou vrstvu tvoří obvykle směs písků vhodné
zrnitosti a přídavných materiálů v našem případě Gtex
optimal a Fiber vlákna které zlepšují vlastnosti povrchu.
Zejména jeho stabilitu a schopnost vázat vodu.
Předností takto připravených povrchů jsou jejich
vynikající vlastnosti, zejména stabilita a pružnost,
bezproblémový provoz, snadná údržba, mimořádná
odolnost a životnost.

Gtex optimal je vyroben ze 100% polypropylenu,
sekán na stejnou délku a ve směsi společně s pískem
vytváří pružný, stabilní a protismykový povrch. Při práci
koně minimalizuje otřesy, chrání klouby a vazy a zabezpečuje celkovou jistotu a flexibilitu pohybu. V materiálu se
nevyskytuje žádný hnijící prvek, který by poskytoval živnou půdu pro
bakterie či plísně a tudíž mohl koně nebezpečně infikovat. Povrch
upravený sekanou geotextilií s pískem představuje pro koně i jezdce
nejen vysoký komfort, ale pro oba zaručuje především vysokou
bezpečnost.

Rohož Profi Tech Originální děrovaná rohož
vyrobená z pružné umělé hmoty je speciálně navržena
pro jezdecký sport. Je vhodná pro jízdárny i výběhy.
Pokládá se pod nášlapnou vrstvu. O stabilní ukotvení na
podkladu (hrubý štěrk) se starají v rohoži integrované zádržné
pískové kroužky. Svým kónickým tvarem zabraňují tomu, aby se
písek dostával do podkladu a mohl tak způsobovat nežádoucí
posuny rohoží. Jejími hlavními vlastnostmi jsou elasticita,
neklouzavost, vysoká vodopropustnost a zároveň zadržování vody
pro udržení stabilní vlhkosti

Fiber vlákna vytváří pevný a stabilní povrch jízdárny, zvyšuje jistotu
při pohybu koní, vyžaduje nízké nároky na údržbu, neobsahuje hnijící
prvky, nerozpadá se a je odolný proti povětrnostním vlivům a UV
záření
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