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2 Foto publikováno se svolením Jockey Club Estates, Lambourn.

Překážkový systém EASYFIX je pro koně 
bezpečné a pohodlné řešení,  poskytuje jim 
jistotu při závodech na trati.

Jason Maguire, žokej
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NAVRŽENO  
K ZAJIŠTĚNÍ 
VÝKONNOSTI
Věříme, že si  naši zákazníci zaslouží to nejlepší na trhu.

15 roků intenzivně spolupracujeme s nejvýznamnějšími osobnostmi dostihového sportu na vývoji rozsáhlé 

řady plotů, překážek a gumových rohoží. Produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s vysokou 

životností a užítnou hodnotou. Produkty EASYFIX  jsou určeny pro trenéry, majitele koní, dostihová 

závodiště a tréninková centra, za účelem zlepšení  výkonnosti. Výzkum a vývoj produktů  provádí náš 

vlastní tým, který vyvíjí a testuje nové koncepty produktů. Analyzuje materiály vhodné pro výrobu 

prototypů, pomocí nejmodernější počítačové techniky.

Překážky a ploty EASYFIX jsou navrženy přímo naší společností a jsou extrémně odolné, snadno se instalují 

a jsou bezúdržbové. Při konstrukci produktů je prvořadým úkolem  bezpečnost žokejů a koní. Překážky 

jsou vyrobené z umělých složek,které jsou konstrukčně pevné,vynikají  dlouhou životností a stálostí vůči 

povětrnostním vlivům. Materiál 3-D Birch připomínající břízu je vyroben z HDPE (polyethylen s vysokou 

hustotou) ,konstruovány tak, aby se zabránilo případnému  poranění koní.

Gumové rohože  EASYFIX jsou právem považovány za jedny z nejkvalitnějších produktů na trhu. 

Poskytují komplexní  řešení pro mnohé z předních světových chovatelů, majitelů a trenérů koní. Portfolio 

zahrnuje systém EASYFIX Horse Walker, Deluxe Stable Matting, SuperGrip Matting a řešení pro gumové 

povrchy. Tato rozsáhla nabídka produktů vyrobených z nejkvalitnějších materiálů  zajišťuje bezpečné 

prostředí, které je pro koně pohodlné a příjemné.

Naším prvořadým cílem je poskytovat svým zákazníkům ty nejkvalitnější produkty ze své produkce. 

Michael Earls 
Jednatel



PŘEKÁŽKY A PLOTY EASYFIX

VELKÝ VÝBĚR GUMOVÝCH ROHOŽÍ EASYFIX
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NABÍDKA PRODUKTŮ  
PRO CHOVATELE KONÍ EASYFIX

EASYFIX 
TRENINKOVÝ  
PŘÍKOPOVÝ PLOT
STR. 14-15 

PŘEKÁŽKY 
EASYFIX

STR. 8-9

EASYFIX 
TRENINKOVÉ
OBOUSTRANNÉ ŘEKÁŽKY
STR. 10-11 

EASYFIX 
OBOUSTRANNÝ PLOT 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
STR. 12-13

EASYFIX
KOLOTOČ PRO KONĚ
– PODLAHOVÝ SYSTÉM

STR. 28-29

EASYFIX 
DELUXE  
STÁJOVÉ ROHOŽE 
– PODLAHOVÝ SYSTÉM
STR. 24-25

EASYFIX 
DELUXE  
STÁJOVÉ ROHOŽE 
– STĚNOVÝ SYSTÉM
STR. 26-27 

EASYFIX 
KOLOTOČ PRO KONĚ
– STĚNOVÝ SYSTÉM

STR. 30-31
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NEW

NEW
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EASYFIX 
DOSTIHOVÝ 
PŘÍKOPOVÝ PLOT
STR. 16-17

EASYFIX 
OPLÁŠTĚNÍ DOSTIHOVÉHO 
PŘÍKOPOVÉHO PLOTU
STR. 18-19

EASYFIX 
3D BIRCH (BŘÍZA)

STR. 20-21

EASYFIX 
NÍZKONÁKLADOVÉ 
ROHOŽE DO STÁJÍ

STR. 34

EASYFIX 
SYSTÉM ROHOŽÍ
SUPERGRIP

STR. 32-33
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Každodenně trénuji a skáči přes překážky 
a ploty EASYFIX. Z pohledu žokejů a koní se 
přes ně skvěle skáče, jsou bezpečnější a koním 
poskytují velkou jistotu.

Bryan Cooper, žokej
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ČÁST 1 
PŘEKÁŽKY  
A PLOTY EASYFIX
Překážky a ploty EASYFIX jsou navrženy přímo naší společností a vyznačující 

se extrémní odolností, snadnou montáží  a bezúdržbovým užíváním. Jejich 

konstrukce je navržena  tak, aby chránily žokeje a koně před zraněním. 

Produkty jsou vyrobeny z umělých složek, jsou robustní, odolné vůči 

povětrnostním vlivům, vynikají dlouhou životnost. 3D bříza je vyrobena 

z HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) navrženého tak, aby se zabránilo 

poranění koní.



VLASTNOSTI PRODUKTU

STANDARDNÍ PATKA Z EVA
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VÝHODY VLASTNOSTI

Prvořadá je bezpečnost – 
chrání koně před poraněním. 
3-D bříza - odpadá nebezpečí 
poranění třískami.

Modulární do sebe 
zapadající díly o délce 1,2 m 
/ 4 stopy

Snadná montáž  
a bezúdržbový provoz.

Navrženy na standardní 
výšku pro závodiště

Mobilní – zkonstruováno pro 
jednoduchou manipulaci.

Vyrobeny z umělých 
složek odolných proti 
povětrnostním vlivům     

Odolné – vyrobeny z umělých 
složek, které jsou robusní, odol-
né vůči povětrnostním vlivům 
a vynikají  dlouhou životnost.

Plášť je zpevněn pěnou 
k vysokému  tlumení nárazu

Modulární – do sebe zapadající 
modulární konstrukce umožňu-
je snadnou změnu šířky

Odolná plastová základna

3-D lisovaná bříza

Integrované rukojeti pro 
snadné přemístění

Vytvarované kotevní body 
na základně

Nyní k dispozici výběr patky

ROZMĚRY ZÁRUKA

Šířka: 1200mm
Hloubka: 1200mm
Výška: 1040mm
Hmotnost: 60kg

Záruka 5 let,  
s životností až 20 let
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NEW

NEW

NOVINKA PATKA K TLUMENÍ 
NÁRAZU K DISPOZICI

NOVINKA NOVINKA – PĚNA  
S VYSOKÝM TLUMENÍM NÁRAZU

PŘEKÁŽKY
EASYFIX
Překážky EASYFIX jsou schváleny a používány
na závodištích v Irsku, Norsku a Švédsku. 

Překážky jsou konstruovány, jako do sebe zapadající moduly  
v délce 1,2 m / 4 stopy,jsou vyrobeny z umělých složek, které 
jsou bezpečné, pevné a odolné. 3D lisovaná bříza vzhledem 
i na dotek připomíná přírodní břízu. Tyto překážky byly v Irsku, 
Norsku a Švédsku schváleny v souladu se závodními pravidly. 
Běžně se používají k výcviku a tréninku koní v Irsku, Velké 
Británii, Norsku, Švédsku, Austrálii a Francii. Překážky EASYFIX 
nyní používají všechny hlavní výcvikové areály.
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Používám překážky EASYFIX a dostihové 
ploty DS posledních 7 let. Jejich poměr 
užitečné hodnoty a ceny je vynikající a v 
současné době   bych se bez nich neobešel.

Donald McCain, trenér, Velká Británie



VÝHODY VLASTNOSTI

Ideální pro výcvik mladých 
koní

Modulární do sebe zapadající 
díly o délce 1,2 m / 4 stopy 

Bezpečné – chrání koně 
před zraněním. 3-D bříza 
zabraňuje poranění od třísek.

Navrženy pro skákání z obou 
stran

Snadná montáž a 
bezúdržbový provoz.

Vyrobeny z umělých složek 
odolných proti povětrnostním 
vlivům

Mobilní – navrženo pro 
snadnou manipulaci

Plastová základna odolná  
vůči roztříštění

Odolné – vyrobeny z umělých 
složek, které jsou silné, odolné 
vůči povětrnostním vlivům a 
vynikají  dlouhou životností      

3-D lisovaná bříza

Modulární – do sebe 
zapadající modulární 
konstrukce umožňuje 
snadnou změnu šířky.

Integrované rukojeti pro 
snadné přemístění

Vytvarované kotevní body na 
základně

Nyní k dispozici výběr patky

ROZMĚRY ZÁRUKA

Šířka: 1200mm
Hloubka: 1350mm
Výška: 1040mm
Hmotnost: 80kg

Záruka 5 let, s životností až 
20 let

NEW
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VLASTNOSTI PRODUKTU

NOVINKA PATKA  
K TLUMENÍM NÁRAZU

NEW

Oboustranné překážky EASYFIX se používají na výcvik 
koní a lze je využívat z obou stran. 

Překážky konstruovány jako  do sebe zapadající díly v délce 
1,2 m / 4 stopy a jsou vyrobeny z umělých složek, které jsou 
bezpečné, pevné a odolné. 3D lisovaná  břízy vzhledem i na 
dotek připomíná přírodní břízu. Používají je všichni špičkoví 
trenéři v Irsku, Velké Británii, Austrálii, Norsku, Švédsku a Francii.

VÝCVIKOVÉ/
OBOUSTRANNÉ 
PŘEKÁŽKY EASYFIX
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VÝCVIKOVÉ/
OBOUSTRANNÉ 
PŘEKÁŽKY EASYFIX

Překážky EASYFIX používám ve svém 
výcvikovém areálu zde v Ditcheatu a 
myslím si, že jsou vynikající. Absolutně je 
preferuji a jsem přesvědčen o snížení výskytu 
případného poranění.

Paul Nicholls, 
devítinásobný trenér šampiona
Velká Británie



VÝHODY VLASTNOSTI

Navržen pro skákání z obou 
stran

Modulární systém do sebe 
zapadající díly o délce 1,2 m 
/ 4 stopy 

Bezpečný – chrání koně před 
zraněním

Patka k tlumením nárazu

Modulární – do sebe zapadající 
modulární díly umožňují 
snadnou změnu šířky

Plášť je zpevněn pěnou 
s vysokým tlumením nárazu

Snadná montáž  
a bezúdržbový provoz

Vyroben z umělých 
složek odolných proti 
povětrnostním vlivům

Mobilní – navržen pro 
snadnou manipulaci

Plastová základna odolná 
vůči roztříštění

Odolný – vyroben z umělých 
složek, které jsou silné, 
odolné vůči povětrnostním 
vlivům a mají dlouhou 
životnost

  3-D lisovaná bříza

Integrované rukojeti pro 
snadné přemístění

Vytvarované kotevní body na 
základně

ROZMĚRY ZÁRUKA

Šířka: 1200mm
Hloubka: 1500mm
Výška: 1040mm
Hmotnost: 88kg

Záruka 5 let, s životností až 
20 let
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EASYFIX 
OBOUSTRANNÝ PLOT 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Plot pro začátečníky EASYFIX je oboustranný plot 
používaný k seznámení mladých koní s překážkami, který je 
navržen s ohledem na maximální bezpečnost jezdce a koně. 

Je také ideální pro postup zkušenějších koní k větším plotům. 

Plot má robustní profil, který navádí koně k lepšímu výkonu, 
lze jej přeskakovat ze dvou stran.

VLASTNOSTI PRODUKTU

NOVINKA PATKA S TLUMENÍM NÁRAZU 
K DISPOZICI JAKO STANDARD

NEW
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Překážky, oboustranné překážky a dostihové 
ploty EASYFIX používám od chvíle, kdy jsem 
začal s výcvikem. Všichni mí koně jsou na 
nich cvičeni s vynikajícími výsledky. Jde o 
vynikající investici.

Gordon Elliott, trenér, Irsko
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝHODY VLASTNOSTI

Bezpečný – chrání koně před 
zraněním. 3-D bříza zabraňuje 
poranění koní třískami ze 
dřevěných prken.

Modulární do sebe zapadající 
díly o délce 1,2 m / 4 stopy

Snadná instalace 
a bezúdržbové

Vyroben z umělých složek 
odolných proti povětrnost-
ním vlivům

Mobilní – navržen pro snadné 
manipulaci

3-D lisovaná bříza

Odolný – vyrobeny z umělých 
složek, které jsou robusní, 
odolné vůči povětrnostním 
vlivům s dlouhou životností

Plastová základna odolná 
vůči roztříštění

Modulární systém – do sebe 
zapadající  díly umožňují 
snadnou změnu šířky

Integrované rukojeti pro 
snadné přemístění

Vytvarované kotevní body na 
základně

Integrované porty pro pře-
misťování vysokozdvižnými 
vozíky

ROZMĚRY ZÁRUKA

Šířka: 1200mm
Hloubka: 1650mm
Výška: 1280mm
Hmotnost: 93kg

Záruka 5 let, s životností až 
20 let
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VÝCVIKOVÝ 
PŘÍKOPOVÝ PLOT 
EASYFIX
Výcvikové příkopové ploty EASYFIX jsou určeny k výcviku 
koní trenéry a ve výcvikových areálech.

Používají je všichni špičkoví trenéři v Irsku,
Velké Británii, Austrálii, Norsku, Švédsku a Francii.



151515Foto publikováné se svolením Jockey Club Estates, Lambourn.

Byl jsem jedním z prvních trenérů, kteří začali 
překážky a ploty EASYFIX používat. Jde 
o skvělé produkty na výcvik koní. Jsou zcela 
bezpečné pro koně i pro žokeje.

Noel Meade,  trenér, Irsko
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VÝHODY VLASTNOSTI

Bezpečný – vytváří jednotný 
profil pro všechny dostihové 
ploty a vylučuje použití 
organických materiálů. Chrání 
koně před zraněním.

Modulární systém do sebe 
navzájem  zapadající díly 
o délce 1,2 m / 4 stopy

Snadná montáž a bezúdržbový 
provoz

Vyroben z umělých složek

Mobilní – konstruovány  pro 
snadnou manipulaci

Plášť je zpevněn pěnou k 
výraznému  ztlumení nárazu

Odolný – vyroben z umělých 
složek, které jsou silné, odolné 
vůči povětrnostním vlivům a 
mají dlouhou životnost

 3-D lisovaná bříza

Modulární – do sebe navzájem  
zapadající segmenty umožňují 
snadnou změnu šířky a lze je 
přizpůsobit tak, aby vyhovova-
ly každému závodišti

Plastová základna odolná 
vůči roztříštění

Integrované rukojeti pro 
snadné přemístění

Vytvarované kotevní body 
na základně

ROZMĚRY   ZÁRUKA

Šířka: 1200mm 
Hloubka: 1950mm
Výška: 1320mm
Hmotnost: 135kg

Záruka 5 let, s životností až 
20 let

VLASTNOSTI PRODUKTU

EASYFIX 
DOSTIHOVÝ  
PŘÍKOPOVÝ PLOT
Dostihové příkopové ploty EASYFIX jsou určeny pro 
závodiště a trenéry, přičemž jejich účelem je vytvořit 
jednotný profil pro všechny dostihového ploty.

Bezpečné, odolné a trvanlivé umělé složky vylučují použití 
organických materiálů.  3D  lisovaná bříza navozuje typický 
vzhled a dojem přírodní břízy, polstrovaný plášť vytváří bezpečný  
povrch, který snižuje výskyt zranění vzniklých v důsledku nárazu, 
oranžový pruh zajišťuje koním lepší zorné pole. 
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Překážky a ploty EASYFIX používám pro 
veškerý svůj výcvik. Jsou bezpečné, dávají 
koním velkou jistotu a jsou bezúdržbové.

David Pipe,  trenér, Velká Británie
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VLASTNOSTI PRODUKTUVÝHODY VLASTNOSTI

Bezpečný – vytváří jednotný 
profil pro všechny dostihové 
ploty a vylučuje použití 
organických materiálů.  

Modulární do sebe zapadající 
díly o délce 1,2 m / 4 stopy

Snadná instalace 
a bezúdržbové

Vyroben z umělých 
složek odolných proti 
povětrnostním vlivům

Odolný – vyroben z umělých 
složek, které jsou silné, 
odolné vůči povětrnostním 
vlivům a mají dlouhou 
životnost.

Plášť je zpevněn pěnou 
s vysokým stupněm tlumení 
nárazů

3-D lisovaná bříza

Plastová základna odolná 
vůči roztříštění

ROZMĚRY ZÁRUKA

Individuálně přizpůsobený 
každému závodišti.

Záruka 5 let, s životností až 
20 let
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EASYFIX OPLÁŠTĚNÍ 
DOSTIHOVÉHO 
PŘÍKOPOVÉHO 
PLOTU
Opláštění příkopového plotu EASYFIX je určen pro použití 
na dostihových příkopových plotech a je přizpůsoben 
každému závodišti.

Opláštění  vytváří jednotný profil pro všechny dostihové ploty 
a vylučuje použití organických materiálů. Pěna tlumící velké 
nárazy vytváří měkký povrch, jehož účelem je snížit výskyt 
poranění. Oranžový pás zajišťuje koním lepší zorné pole. 3D 
lisovaná bříza navozuje typický vzhled a dojem přírodní břízy. 

Nové opláštění dostihového plotu EASYFIX skvěle přimějí 
koně k tomu, aby skákali lépe. Skvěle se přes ně skáče, 
koně je respektují a jsem přesvědčen o tom, že snižují 
množství pádů.

Davy Russell, žokej
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Opláštění plotu EASYFIX mají jednotnou 
velikost a tvar, díky čemuž zajišťují velkou 
konzistenci, což je důležité. Koním vyhovují 
a oni je respektují. Jsou mnohem bezpečnější 
pro koně i jezdce. A hlavně nevyžadují žádnou 
údržbu, což je obrovská výhoda.

John Maloney, manažer,  
závodiště Galway



VLASTNOSTI PRODUKTU
VÝHODY    VLASTNOSTI

Bezúdržbová – žádná 
každoroční přestavba 
a náklady na údržbu   

Materiál 3D Birch je vyroben 
z HDPE (polyethylen 
s vysokou hustotou), navozuje 
pocit přirozené břízy

Bezpečnost – chrání koně 
před zraněními způsobenými 
třískami

Dostupný v hnědé barvě, 
který navozuje přirozený 
vzhled břízy

Snadná instalace – lze 
nainstalovat na všechny 
stávající dostihové ploty

Materiál odolný proti UV 
záření

3D bříza  – navozuje 
přirozený vzhled a pocit 
organické břízy.

Výšku lze přizpůsobit 
požadavkům každého 
závodiště.

ZÁRUKA

5 let

2020

NOVÝ EASYFIX  
3D BIRCH
EASYFIX 3D Birch je určen pro použití na stávajících 
dostihových plotech.

3D bříza je vyrobena z HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) 
s UV stabilizátorem. Hustotu 3D břízy lze přizpůsobit tak, aby 
vyhovovala požadavkům každého závodiště. 



Photo courtesy of The Jockey Club Estates, Lambourn. 21

Vyrábíme 3D břízu na míru pro dostihové 
ploty, které jsou odolné a určené pro 
dlouhodobé používání.

Michael Earls, EASYFIX
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Před 5 lety dodala společnost EASYFIX 
gumové rohože pro 100 stájních boxů. Kvalita 
celého systému velmi dobrá díky kvalitní 
montáži, kdy jsou rohože lepeny a utěsněny. 
Neváhám doporučit EASYFIX ostatním 
závodištím a jejich rohože budu instalovat 
v boxech pro jednoleté koně, až se budou 
obnovovat.

Eamonn Hanlon, 
generální manažer, Nofa Resorts

Project of H.H. Prince Sultan bin 
Mohammed bin Saud Al Kabeer
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ČÁST 2 
SYSTÉM GUMOVÝCH 
ROHOŽÍ EASYFIX 
Řešení EASYFIX v oblasti gumových rohoží jsou považována za nejkvalitnější 

a nejvýkonnější produkty na trhu. Poskytují kompletní řešení pro mnohé 

z předních světových chovatelů a trenérů koní. Portfolio zahrnuje systém 

EASYFIX Horse Walker, Deluxe Stable Matting, SuperGrip Matting a řešení pro 

gumové povrchy. Tato rozsáhla nabídka produktů vyrobených z nejkvalitnější 

gumy zajišťuje prostředí, které je pro koně pohodlné a bezpečné.
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NEW

VLASTNOSTI PRODUKTU
VÝHODY VLASTNOSTI

Zabraňuje poraněním – tento 
gumový podlahový systém 
zabraňuje škrábancům, odře-
ninám a zánětům spojeným 
s betonovými podlahami

Vyrobeny z přírodního 
kaučuku.

Hygienické – Rohože jsou 
spojeny a vytváří zcela 
utěsněnou hygienickou 
a neporézní podlahu

Rohože jsou spojeny 
a vytváří zcela utěsněnou 
hygienickou a neporézní 
podlahu.

Úspora nákladů – snížení 
nákladů na stelivo

Rohože se nekroutí, 
neroztahují ani netrhají.

Bezpečné – Rohože jsou trvale 
upevněny k podlaze a nezve-
dají se ani se nepohybují.

Vynikající přilnavost – zajišťují 
vynikající přilnavost pod 
nohama, když koně leží, 
vstávají nebo se převrací.

Měkká guma zajišťuje 
tepelnou izolaci a povrch 
bránící nadměrné únavě.

ROZMĚRY  ZÁRUKA

Velikost:  
1800mm x 1200mm x 17mm 
Hmotnost: 40kg

5 let

24

DELUXE 
STÁJOVÉ ROHOŽE 
EASYFIX – 
PODLAHOVÝ SYSTÉM

Gumový podlahový systém EASYFIX nabízí hygienické 
a bezespárové podlahové řešení do stájí. 

Tento izolovaný systém vytváří pro koně teplé, bezpečné 
a příjemné prostředí.

DOPORUČUJEME  
DELUXE STÁJOVÉ ROHOŽE EASYFIX – STĚNOVÝ 
SYSTÉM pro zcela bezpečné, teplé a příjemné prostředí 
pro koně. Viz str. 26-27.
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Gumové rohože EASYFIX na podlaze a 
stěnách ve všech našich stájích zajišťují 
špičkové pohodlí a bezpečnost pro naše koně.

J.S. Bolger, trenér, Irsko
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VÝHODY VLASTNOSTI

Materiál EVA vytváří měkký 
tlumicí povrch

EVA je silný, ale pružný 
materiál vhodný pro stěny ve 
stájích a kolotočích pro koně.

Bezpečnost – chrání koně 
před zraněním

Vhodné pro všechny stěny 
ve stájích.

ROZMĚRY ZÁRUKA

Velikost: 
1850mm x 1240mm x 22mm
Hmotnost: 12kg

5 let
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DELUXE STÁJOVÉ 
ROHOŽE EASYFIX  
– STĚNOVÝ SYSTÉM
Stěnový systém EASYFIX je navržen z polstrovaného 
materiálu EVA, který tlumí nárazy a chrání koně před 
zraněním. 

Pro efektivní a zabezpečenou povrchovou úpravu lze stěnové 
rohože namontovat s hliníkovou obrubou. Stěnový systém EVA
je ideální pro použití ve stájích a v kolotočích pro koně.

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOPORUČUJEME  
DELUXE STÁJOVÉ ROHOŽE EASYFIX – 
PODLAHOVÝ SYSTÉM pro zcela bezpečné, 
teplé a příjemné prostředí pro koně. 
Viz str. 24-25.
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Nedávno jsme nainstalovali rohože EASYFIX 
v naší stáji pro odstavená hříbata. Nemohl 
bych být spokojenější s profesionalitou a 
důrazem na detail při všech mých jednáních 
se společností. Samotný výrobek je odolný a 
především bezpečný.

Peter O’Brien,  
Manažer pro Coolmore Stud,  
Coolmore Australia
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VLASTNOSTI PRODUKTU
VÝHODY VLASTNOSTI
Dokonalá přilnavost – povrch 
s vysokou přilnavostí vytváří 
povrch pro jistou chůzi 
s vynikající oporou.

Povrch s vysokou přilnavostí

Snížení nákladů – prodlužuje 
životnost podkov

Čepy tlumící nárazy

Tlumení nárazů – profil s gu-
movými čepy na spodní stra-
ně tlumí nárazy, což snižuje 
namáhání kloubů a šlach

Vyrobeny z přírodního 
kaučuku

Nízké nároky na údržbu – 
snadné čištění a mytí 

Do sebe zapadající dlaždice

Snadná instalace – není nutné 
žádné lepidlo ani upevňovací 
prvky

ROZMĚRY ZÁRUKA

Rozměry dlaždic: 
390mm x 390mm x 25mm
Hmotnost: 4kg

5 let
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EASYFIX 
KOLOTOČ PRO 
KONĚ – PODLAHOVÝ 
SYSTÉM

DOPORUČUJEME  
EASYFIX DO BOXŮ PRO KONĚ – STĚNOVÝ 
SYSTÉM, který tlumí nárazy a chrání koně 
před zraněním. Viz str. 30-31

Dlaždice do kolotoče pro koně EASYFIX jsou nejoblíbenější 
dlaždice do kolotočů na trhu. 

Nabízí vysoce přilnavý povrch na chůzi, který zajišťuje, že koně 
chodí s jistotou a mají vynikající oporu. Čepový profil pod povrchem 
zajišťuje vynikající tlumení nárazů, což snižuje tlak a nápor na klouby 
a šlachy koní. Dlaždice do kolotočů EASYFIX jsou robustní, odolné 
a trvanlivé gumové dlaždice. Jsou instalovány do kolotočů pro koně 
v celém Irsku, Velké Británii, Francii, Saúdské Arábii a Austrálii
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Dlaždice do kolotočů pro koně EASYFIX pro mě 
byly jasnou volbou, když jsme před třemi roky 
začal budovat svůj vlastní výcvikový areál. 
Mám s nimi předchozí zkušenost od Paula 
Nichollse. Velmi dobře fungují při intenzivním 
používání, zachovávají si svoji vynikající 
přilnavost a mají tu správnou míru komprese 
pod nohama.  Snadno se myjí a čistí.

Dan Skelton, trenér, Velká Británie
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VLASTNOSTI PRODUKTU
VÝHODY VLASTNOSTI

Materiál EVA vytváří měkký 
tlumicí povrch

EVA je silný, ale pružný 
materiál vhodný pro stěny 
v kolotočích pro koně a ve 
stájích.

Bezpečnost – chrání koně 
před zraněním

Vhodné pro všechny stěny 
ve stájích

ROZMĚRY ZÁRUKA

Velikost: 
1850mm x 1240mm x 22mm
Hmotnosti: 12kg

5 let
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EASYFIX 
STÁJE PRO KONĚ  
– STĚNOVÝ SYSTÉM
Stěnový systém EASYFIX je navržen z polstrovaného 
materiálu EVA, který tlumí nárazy a chrání koně před 
zraněním.

DOPORUČUJEME  
KOLOTOČ PRO KONĚ EASYFIX – PODLAHOVÝ 
SYSTÉM, který zajistí, že se koně pohybují 
s jistotou a mají vynikající oporu.
Viz str. 28-29.
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Mám systém kolotoče EASYFIX ve všech svých 
kolotočích pro koně. Zajišťuje jednotný povrch 
a dává mým koňům větší jistotu při výcviku.

Ger Lyons, trenér, Irsko



VÝHODY VLASTNOSTI

Udělej si sám – vhodné pro 
vlastní instalaci

Do sebe navzájem zapadající 
gumové rohože poskytují 
bezespárou povrchovou 
úpravu.

SuperGrip – protiskluzový 
povrch

Povrch s vysokou přilnavostí.

Odolná – trvanlivá gumová 
rohož

Vyrobeny z přírodního 
kaučuku.

Bezúdržbová – snadno se 
myje a čistí

ROZMĚRY ZÁRUKA

Rozměry: 
1000mm x 1000mm x 22mm
Hmotnost: 23kg

5 let 
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EASYFIX 
PŘILNAVÁ ROHOŽ 
SUPERGRIP
Rohože EASYFIX SuperGrip jsou navrženy tak, aby poskyto-
valy vynikající přilnavost na všech površích určených na chůzi.

Vhodné pro instalaci v rámci různých použití, včetně chodníků, 
cest, dvorů, přehlídkových ploch a mycích ploch atd.

Nainstaloval jsem rohože EASYFIX SuperGrip 
v mycích boxech, průchodech a na chodnících. 
Vysoce přilnavý povrch výrazně snižuje riziko 
zranění způsobených uklouznutím a poskytuje 
mým koním jistější povrch na chůzi.

Gordon Elliot, trenér, Irsko

S rohožemi SuperGrip jsme velmi spokojeni od jejich 
instalace na naše přehlídkové plochy. Zajišťuje 
bezpečnější prostředí pro koně a jezdce a zabraňuje 
nehodám či zraněním. Tato rohož vytváří nepřerušovaný 
povrch, který vypadá skvěle.

John McGuire, předseda, závodiště Listowel

VLASTNOSTI PRODUKTU

NOVÉ ROHOŽE SUPERGRIP 
CHEVRON PRO DOKONALOU 
PŘILNAVOST. IDEÁLNÍ NA ŠIK-
MINY A KLUZKÉ PLOCHY

NEW



333333

Betonové průchody v mých stájích amerického 
stylu už byly kluzké a nebezpečné, takže jsem 
nainstaloval rohože EASYFIX SuperGrip.  
Rohože nainstalované v průchodech a 
oblastech určených pro chůzi zajišťují 
vynikající přilnavost a dává mým koním 
novou jistotu pohybu.

Richard Fahey, trenér, Velká Británie 
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VÝHODY VLASTNOSTI

Vytváří teplý a příjemný 
lehací povrch

Nízkonákladové řešení 

Vyrobeny z přírodního 
kaučuku.

Rohože se nekroutí, 
neroztahují ani netrhají.

ROZMĚRY ZÁRUKA

Velikost: 
1800mm x 1200mm x 17mm 
Hmotnost: 39kg

5 let
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VLASTNOSTI PRODUKTU

EASYFIX 
NÍZKONÁKLADOVÉ 
ROHOŽE DO STÁJÍ
Rohože do stájí EASYFIX se používají k vytvoření volné 
lehací plochy pro koně ve stájích.

Gumové rohože vytváří teplé, bezpečné a příjemné prostředí



VÝHODY VLASTNOSTI

Bezpečnost – poskytuje 
koním bezpečný a jistý 
povrch při chůzi

Vhodná pro instalaci na 
beton, asfalt a stávající 
dlažbu

Vynikající tlumení nárazů. Každý čtvereční metr 
vyžaduje přibližně 36 cihel

Montáž na všechny možné 
povrchy – naprosto 
jednoduchá montáž

K dispozici v terakotě 
a v zelené

Snadná instalace – nejsou 
nutné žádné spojovací 
materiály

Bezúdržbová a snadno 
omyvatelná 

ROZMĚRY ZÁRUKA

Velikost:
200mm x 140mm x 43mm
Hmotnost: 1kg
Pokrytí: 36 cihel na metr 
čtvereční

5 let 
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VLASTNOSTI PRODUKTU

EASYFIX 
DLAŽBA Z GUMOVÉHO 
GRANULÁTU 
CRUMB RUBBER
EASYFIX Crumb Rubber je jedinečná dlažba ve tvaru  
kosti, která vytváří atraktivní povrch pro chůzi na dvorech, 
přehlídkových plochách a chodnících.

Tato pryžová dlažba vytváří bezpečný a jistý povrch pro chůzi 
koní, je bezúdržbová.



ZKUŠENOSTI KLIENTŮ
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Se svými překážkami a ploty EASYFIX  jsem 
velice spokojený. Všichni mí koně přes ně 
skáčou ochotně a dobře, mimo to se s nimi 
velice dobře a jednoduše manipuluje. 

Alan King, trenér, Velká Británie

Oboustranné překážky EASYFIX jsou 
vynikající investicí do našich stájích. Všichni 
naši mladí koně se na nich učí. 

Harry Fry, trenér, Velká Británie

Dlaždice do kolotočů pro koně EASYFIX mají 
povrch pro chůzi s dobrou přilnavostí. Zdá se, 
že mí koně jsou na nich spokojení. 

Richard Fahey, trenér, Velká Británie

Překážky, oboustranné překážky a ploty 
EASYFIX používám od chvíle, kdy jsem začal 
s výcvikem.  Jsou velmi bezpečné a povzbuzují 
koně k tomu, aby skákali s jistotou a přesně. 

Rebecca Curtis, trenérka, Velká Británie

Mám  oboustranné překážky a dostihové ploty 
EASYFIX. Jsou to úžasné produkty pro koně 
ve výcviku, nemáme žádné obavy ze zranění 
ani žádnou práci s údržbou. 

Jim Culloty, trenér, Irsko

Pravidelně používám překážky a ploty 
EASYFIX k výcviku svých koní.  Jsou 
bezpečné, velmi odolné a koním dávají jistotu. 

Willie Mullins, trenér, Irsko

Gumové rohože EASYFIX, které jsme použili v 
celém přehlídkovém prostoru pro hřebce, jsou 
prvotřídní. Rohože do sebe snadno zapadají 
bez ohýbání a snadno se s nimi manipuluje, 
i montáž je velice snadná. Jsou velmi odolné 
a v současné době je používáme na cestě 
z našich stájí pro hřebce do kryté jízdárny. 
Poskytují hřebcům skvělou oporu bez ohledu 
na počasí a jsou vítaným přírůstkem do 
našeho obslužného prostoru. Tyto rohože, 
které se snadno přepravují, se hodí do 
každého prostoru s velkým provozem, ať už 
jde o práci se hřebci, nebo prostory pro práci 
s ročními hříbaty nebo mladými koňmi. Skvělý 
víceúčelový produkt, který budeme používat po 
celé stáji k různému  použití v průběhu roku. 

Conor Phelan, Vinery Stud, Austrálie

Vzhledem k počtu koní, kteří na nich tady 
v Curragh trénují každý týden, jsou snové 
a bezúdržbové. 

Pat Kelly, manažer,  
Curragh Schooling Grounds
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Od té doby, kdy závodiště Ballinrobe 
nainstalovalo nové  ploty EASYFIX , ušetřilo 
nám to ročně dva pracovní dny na jednu 
překážku , tj. ořezání a upevňování zeleně. 
Také se výrazně snížila  hmotnost plotů, co má 
velice příznivou reakci s dostihového odvětví. 

John Flanley, 
závodiště Ballinrobe

S překážkovými ploty EASYFIX jsme na 
závodišti Roscommon velmi spokojeni. Jednou 
velkou výhodou jsou přijatelné  pořizovací 
náklady. Další velkou výhodou je absence 
údržby,je skvělé mít jednotné překážky 
u všech skoků. 

Michael Finnerane,  
závodiště Roscommon

V červnu 2015 je budeme mít rok. Celkově 
jsem velmi spokojený. Koně je přijali velmi 
dobře a žokejové si je pochvalují. Jsou velmi 
odolné. Trochu jsem se bál toho, jak bude 
fungovat plastová bříza, ale je robustní a jsem 
s ní velmi spokojen. 

Michael Murphy, 
Centrum dostihového sportu.
závodiště Wexford

Majitelé, trenéři a žokejové jsou nadšeni  
z našich nových rohoží EASYFIX SuperGrip  
z našeho portfólia. Předcházíme tak 
podklouznutí a poranění koní. 

Peter Roe, manažer,  
závodiště Fairyhouse

Od příchodu překážek a plotů EASYFIX 
do Švédska a Norska došlo k významnému 
nárustu překážkového závodění 
ve Skandinávii. Byli jsme svědky nárůstu 
přihlášek do závodů a kvality koní, kteří 
závodí na překážkových závodištích.  

Denis Persson,  
trenér překážkových a dostihových 
koní, Švédsko

Nedávno jsme nainstalovali gumovou 
podlahu EASYFIX v mycím boxu a na 
uvazovacích plochách v našem výcvikovém 
areálu ve Scone. Produkt funguje dobře a na 
podlaze se neobjevuje žádné opotřebování  
a porušení. Dodnes jsme neměli žádné potíže 
ani problémy. Podlaha byla nainstalována 
rychle a poinstalační servis je dobrý. S naším 
nákupem jsem velmi spokojen. 

Paul Messara, trenér,  
Výcvikové středisko Arrowfield 
Training Centre, Austrálie



38

Mám oboustranné překážky a dostihové ploty 
EASYFIX. Jsou to úžasné produkty pro koně 
ve výcviku, nemáme takřka žádná zranění ani 
žádnou práci s údržbou. 

Jim Culloty, trenér, Irsko

Máme dlaždice EASYFIX v našich kolotočích, 
zajišťují vysoce přilnavý povrch pro pohyb 
všech našich chovaných koní. 

Michael Moore,  
Ballincurrig House Stud, Cork

Dlaždice do kolotočů pro koně EASYFIX 
používám posledních pět až šest let 
a považuji je za vynikající. Mé kolotoče jsou 
nadprůměrně vytížené, ale dlaždice si stále 
uchovávají svoji přilnavost a jsou velmi 
odolné. Ale mnohem důležitější je to, že na 
nich nedochází k žádným nehodám. 

Paul Nicholls, trenér Velká Británie

Všechny mé kolotoče pro koně jsou vybaveny 
dlaždicemi EASYFIX. Úžasný produkt a zcela 
bezpečný pro koně. 

Paul Nolan, trenér, Irsko

Mám dlaždice pro kolotoče EASYFIX ve všech 
svých kolotočích pro koně. Jsou velmi odolné 
a pro koně mnohem bezpečnější. Povrch 
prodlužuje životnost podkov. 

Donald McCain, trenér, Velká Británie

Všechny mé čtyři kolotoče pro koně jsou 
vybaveny dlaždicemi EASYFIX. Mají skvělý 
povrch, nízké nároky na údržbu a vysokou 
užitečnou hodnotu k pořizovací cenně. 

Noel Meade, trenér, Irsko

Tyto rohože nainstalované v mých amerických 
stájích zabraňují podklouznutí a zranění,i při 
chůzi se koně díky nim  pohybují jistěji. 

Ger Lyons, trenér, Irsko 

Gumové produkty EASYFIX používáme 
ve formě dlaždic v našich osmi kolotočích 
a rohože na betonové chodníky. V průběhu 
let se výborně osvědčily. Tyto produkty se 
velmi snadno instalují a při chůzi a klusu 
jsou pro koně velmi pohodlné a  bezpečné. 
Kvalita těchto produktů je také vynikající 
a při extrémním horku na Středním východě 
je to velmi důležité. Neváhal bych doporučit 
škálu produktů EASYFIX potenciálním 
uživatelům. 

Frank Mc Govern, generální manažer, 
Stáje H.M.King Abdullah & Sons, 
Království Saúdské Arábie

V Crown Lodge zkoušíme dlaždice do kolotočů 
EASYFIX na devíti kolotočích posledních 10 
měsíců. Zjistili jsme, že jde o velmi odolnou 
gumu, která se snadno pokládá a mění 
v případě opotřebení. 

Michael Bray,  
Crown Lodge Stables, Austrálie



Foto publikováno se svolením Jockey Club Estates, Lambourn.

Máme v Lambourn překážky a ploty EASYFIX 
posledních pět let, jsou mimořádně odolné 
a bezúdržbové.  Vzhledem k počtu koňů, kteří 
na nich každý týden trénují, se ukázaly být 
neocenitelnými. Trenéři je mají také rádi. 

Will Wriggle - Lambourn Gallops 
(The Jockey Club Estates)



Foto publikováno se svolením Jockey Club Estates, Lambourn.

SPOJTE SE S NÁMI


