
PODLAHOVÉ
KRYTINY
PRO USTÁJENÍ 
A CHOV KONÍ



STÁJOVÉ PODLAHY
komfort, bezpecnost, úspora  

Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Objemová hmotnost: 1 150 kg/m3  

Rozměr: 1 970 x 1 185 mm

Použití: stáje, mycí boxy, chodby, nakloněné 

roviny

Spojování desek: možnost vyřezání zámku  

ve tvaru puzzle
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Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Rozměr: 200 x 165 x 43 mm

Použití: chodby, boxy, kolotoče

Spotřeba na 1 m2 : 35 ks

VYRÁBÍME VE DVOU VARIANTÁCH LIŠÍCÍ SE TLOUŠŤKOU DESKY

Název Tloušťka (mm) Hmotnost (kg)

Stájová deska s protiskluzným vzorem 24 mm 24 62

Stájová deska s protiskluzným vzorem 16 mm 16 40

Materiál: SBR pryž s polyuretanovým pojivem

Rozměr: 1 120 x 1 000 mm

Použití: chodby, chodníky, boxy

VYRÁBÍME VE DVOU VARIANTÁCH LIŠÍCÍ SE TLOUŠŤKOU DESKY

Název Tloušťka (mm) Hmotnost (kg)

Stájová deska zámková 43 mm 43 44

Stájová deska zámková 30 mm 30 30,7

Barva

Barva

Barva

Základní informace

Základní informace

Základní informace



GELPO s.r.o                        e-mail: obchod@gelpo.cz | www.gelpo.cz 

Materiál: SBR s polyuretanovým pojivem

Rozměr: 2 000 x 1 000 mm

Tloušťka: od 10 do 15 mm

Objemová hmotnost: 1 050 kg/m³

Použití: stěny stájí, mycích boxů a chodeb

Základní barva: černá

Možnost vsypů v různých barevných variantách: červená, žlutá, modrá, šedá, zelená

Na přání zákazníka lze zvolit i hustotu barevného vsypu

BarvaZákladní informace

 
 
 

 
 
 

Stájové podlahy jsou vyráběny z  elastomerického pryžového materiálu, který zabezpečuje koním komfort při stání, pohybu  

a ležení. Díky své tloušťce izoluje od chladné a tvrdé podlahy a omezuje tak problémy se svaly, revmatismem a kulhavostí.  

Poskytuje jemné odpružení, čímž snižuje riziko zranění koní ve stájích. Absorbuje nárazy a chrání šlachy a klouby před nadměr-

nou zátěží. 

Díky stájovým podlahám Gelpo navíc šetříte náklady na podestýlku a zajistíte minimální starostlivost o údržbu. Množství spotřeby 

slámy na podestýlku díky použití pryžových povrchů snížíte až o 80 %. Kromě toho snížíte náklady v podobě pracovního času 

na údržbu. Úspora podestýlky navíc znamená méně prachu, což přispívá ke zdravějšímu ovzduší ve stájích a nižším nárokům 

na skladování slámy.

Elastické pryžové podlahy pro pohyb, ležení a stání  
   chrání pohybový aparát  

 zajišťují pohodlí koně 

 snižují náklady na léčbu kopyt

 snižují náklady na údržbu

 zajišťují zdravější prostředí

 protiskluzný pryžový povrch    

ukázka struktury
Zámková deska  
pro ustájení a pohyb koní

ukázka struktury
Zámková dlažba 

pro ustájení a pohyb koní



VÝHODY STÁJOVÝCH 
PODLAH

Struktura povrchu - pevný, elastický, nesmekavý povrch
Pryžový povrch je měkký a pružný, čímž tlumí nárazy kopyt/nohou do podlahy a současně 

zvyšuje komfort při stání zvířat.

Drážkový dezén povrchu zabezpečuje lepší přilnavost a protiskluznost a zároveň podporuje 

dodatečné vysychání povrchu.

Nespornou výhodou je také to, že napomáhá udržovat tepelný komfort podlahy.

Montáž – jednoduchá a rychlá
Montáž pryžových podlah je jednoduchá a rychlá. Je však nutné dodržet podmínky pro 

správnou instalaci, které naleznete v návodu pro montáž každého výrobku.

Návod obdržíte spolu s dodaným zbožím. 

Údržba – snadná a efektivní
Údržba (úklid) podlah může probíhat jak mokrým, tak suchým způsobem. Produkty je mož-

né čistit vysokotlakými čištiči, čímž dosáhnete odstranění nečistot a díky maximální tuhosti 

desek nedojde k nasáknutí podlahoviny vodou. Tyto pryžové povrchy lze udržovat běžnými 

čistícími prostředky.
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