JEZDECKÉ
A PARKUROVÉ HALY
Prostor pro koně
www.diamantexpo.cz

www.diamantexpo.cz

JEZDECTVÍ
flexibilita
a univerzálnost

V poslední době se v České republice a na Slovensku stává jezdecký sport fenoménem
nejen pro svou sportovní atraktivitu, ale také pro široké možnosti využití chovu koní
pro rekreační a rehabilitační účely.
Spousta malých soukromých subjektů i velkých stájí řeší problém, jak v relativně
krátkém časovém horizontu vyřešit stavbu nového jezdeckého pavilonu nebo
ustájení pro koně.
Společnost Diamant Expo s.r.o. na základě svých dlouholetých zkušeností
z oblasti dodávek a montáže mobilních zastřešovacích systémů nyní uvádí na český
a slovenský trh dvě novinky pro všechny milovníky koní a jezdeckého sportu.
Naše společnost nabízí produktové řady hal Cavola a Cavarena, se kterými
poskytujeme širokou škálu dalších služeb jako např.: stavby na klíč, optimální řešení
finančních otázek formou prodeje nebo dlouhodobého pronájmu. Naší firemní
strategií je zákazníkovi nabídnout maximální možnou kvalitu za přijatelnou cenu.
Podrobnější informace se dozvíte na následujících stránkách tohoto produktového
letáku.
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celoroční použití
S mobilními jezdeckými a parkurovými halami
pro koně můžete trénovat v ideálních podmínkách
v průběhu celého roku.
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odolnost a dlouhá živOtnost
Použití vysoce kvalitních materiálů a dobře
promyšlená konstrukce zaručuje dlouhou životnost,
odolnost, robustnost a dlouhověkost.
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VARIANTY
1.

Jezdecká hala

1.

Cavola
Rozpětí
16,0 m I 21,0 m
2.

Jezdecká hala
Cavarena
Rozpětí
16,0 m I 18,0 m I 21,0 m

2.

INFORMACE
Všechny verze jsou k dispozici s různými bočními panely. Délka jezdecké haly CAVOLA může být prodloužena každých
2,5 m. Jezdecká hala CAVARENA je k dispozici v prověřeném rozpětí 16 m, 18 m a 21 m. Podrobnější informace jsou
uvedeny v technickém listu na následujících stránkách.
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Jezdecká hala CAVOLA
estetika
a univerzálnost

Tato hala nabízí vynikající prostory, jak pro koně, tak i jezdce. Díky svému
modulárnímu systému, hala poskytuje velký prostor a nabízí širokou škálu využití.
Mnozí majitelé jezdeckých stájí a pořadatelé sportovních akcí tyto mobilní stavby
vytvořené na zakázku již plně využívají.
Jezdecké haly CAVOLA jsou k dispozici v různých šířkách, délkách i okapových
výškách. Systém byl navržen s využitím nejnovějších stavebních norem a standardů
a proto je možné jej využít, jak pro dočasné, tak dlouhodobé účely. Použití
širokého množství kotevních prvků (ocelové hřeby, kotevní šrouby, chemické
kotvy ….) dovoluje snadné postavení na jakémkoliv terénu i bez použití pevných
základů a betonové desky. Na rozdíl od konvenčních hal tento mobilní a velmi
důmyslný systém umožňuje, že celá konstrukce může být postavena za velice
krátkou dobu a v jakékoli lokaci.
Světlo propouštějící PVC střešní plachta a postranní síťované opláštění vytváří
v hale příjemné klima v jakoukoli část dne a za všech povětrnostních podmínek. Jak
kůň, tak i jezdec mohou mít báječný výhled po stranách a stejně tak i dobrý pocit
z toho, že jezdí na čerstvém vzduchu a v přírodě.
Kromě svých důmyslných rysů a rychlé montáže, nabízí mobilní hala Cavola širokou
škálu využití včetně cenové dostupnosti v porovnání s pevnou stavbou.

www.diamantexpo.cz

TECHNICKÁ DATA
standardní verze
1.600 cm

2.100 cm

Boční výška

440 cm

440 cm

Výška v hřebeni

652 cm

722 cm

15°

15°

250 cm

250 cm

Hlavní profil

200 x 100 x 3/4 mm

200 x 100 x 3/4 mm

Čelové nohy

2

4

1.500 cm

1.500 cm

Rozpětí

Sklon střechy
Boční krok

Min. délka
Max. délka
Sněhové zatížení
Konstrukce

bez omezení
od 0,85 kN/m2 do 1,31 kN/m2
• eloxovaný vysoce pevnostní hliníkový profil
• spojovací prvky vyrobené z hliníku a pozinkované oceli
• PVC - potažená ocelová lana

Opláštění

• PVC - plachta 680 g/m2 vyrobeno podle EN 15619
• Barva: zelená nebo bílá
• Klasifikace „obtížně vznětlivé“ - DIN 4102 a EN 13501
• Odpuzující nečistoty
• Propouštějící světlo, odolné UV záření
• Polyesterem potažená gumová lana
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dočasné nebo trvalé
Naše jezdecké haly jsou alternativou k pevným
budovám, protože nabízejí atraktivní poměr
cena/výkon.
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Jezdecká hala CAVARENA
mobilní
a důmyslný

Tento halový systém umožňuje, aby koně mohly být trénováni v ideálních
povětrnostních podmínkách během celého roku. Tato hala je k dispozici ve třech
různých velikostech. Díky rozsáhlému spektru osvětlení, odvodňovacích systémů
a ohrad, je tato hala naprosto ideálním řešením pro jezdecké kluby a sportovní akce.
Koncepce tohoto mobilního systému využívá nejnovější stavební normy pro
pevné a mobilní konstrukce a proto je možné je využít, jak pro dočasnou,
tak i trvalou instalaci. Použití širokého množství kotevních prvků (hřeby, kotevní
šrouby, chemické kotvy ….) dovoluje snadné postavení na jakémkoliv terénu
i bez použití pevných základů a betonové desky. Na rozdíl od konvenčních hal tento
mobilní a velmi důmyslný systém umožňuje, že celá konstrukce může být postavena
za velice krátkou dobu a v jakékoli lokaci.
Použití kvalitních a odolných materiálů značně přispívá k vytvoření příjemné
a pohodové atmosféry uvnitř celé konstrukce, jak pro jezdce, tak i pro koně.
Konstrukce haly je vyrobena z eloxovaného hliníku a spojovací část jsou vyrobeny
z pozinkované oceli. Opláštění haly je vyrobeno z vysokopevnostní PVC plachty
a je odolné náročným klimatickým podmínkám našeho podnebí. Instalací ocelových
napínáků a popruhů je zcela zajištěno napnutí krycí plachty, což zajišťuje její
maximální vypnutí s minimálním pohybem tak, aby nedocházelo k hluku apod.
K uzavírání vstupu do haly CAVARENA jsou použity posuvné dveře, které se díky
použití kvalitních ložisek snadno otevírají a zavírají. Také s pevnými dveřmi je velmi
snadná manipulace díky využití důmyslného skládacího systému tak, abyste se mohli
ovládat dveře pouze jednou rukou.
Hala CAVARENA je kvůli svému designu stále více používána jako doplnění stávajících
pevných budov.
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TECHNICKÁ DATA
standardní verze
1.600 cm

1.800 cm

2.100 cm

Boční výška

350 cm

350 cm

350 cm

Vrcholová výška

562 cm

592 cm

632 cm

A - délka stěny

612 cm

691 cm

809 cm

B - rádius klusu

627 cm

708 cm

827 cm

Výška mantinelu

160 cm

160 cm

160 cm

170 x 88 x 3/4 mm

220 x 100 x 3 mm

220 x 100 x 3 mm

Rozpětí

Hlavní profil
Sněhové zatížení
Konstrukce

od 0,85 kN/m2 do 1,31 kN/m2
• eloxovaný vysoce pevnostní hliníkový profil
• spojovací prvky vyrobené z hliníku a pozinkované oceli
• PVC - potažená ocelová lana

Opláštění

• PVC - plachta 680 g/m2 vyrobeno podle EN 15619
• Barva: zelená nebo bílá
• Klasifikace „obtížně vznětlivé“ - DIN 4102 a EN 13501
• Odpuzující nečistoty
• Propouštějící světlo, odolné UV záření
• Polyesterem potažená gumová lana

A

B
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vybavení & rozšíření
1.

1. 	Zajištění stability

2.

	Instalace se provádí na rostlý
terén pomocí ocelových hřebů, na betonové plochy se
mohou použít pevnostní kotvy, chemické kotvy nebo ocelové hřeby. Haly lze postavit
také na bodové nebo pásové
základy.
2. 	Okapový systém
	Okapy mohou být z PVC nebo
v titanzinkovém provedení.

3. 	Osvětlení
	Je možné instalovat osvět-

3.

4.

lení na základě požadavku
zákazníka.
4. 	Financování
	Haly je možné koupit nebo
nabízíme velice zajímavý
dlouhodový pronájem.
5. 	Full-Service
	Využijte

náš

full-servis:

5.

od poradenství, plánování,
montáž, záruční a pozáruční servis.

6.

6. 	Konstrukce
	Sofistikovaný design může být rychle
postaven a demontován v jakémkoliv
prostoru ve velmi krátkém čase oproti
pevným stavbám.
7. Mantinely
	Dřevěné mantinely mohou být dodány
pouze do části haly s možností využít
zbytku prostoru jako skladu.
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