
 
Pro Star Sleeper Plywood 
Spordipõrandasüsteem 

                
           

 
Pro Star Sleeper Plywood vabalt ujuv Euroopa Saare, Kase või Vahtra puidust kattega 
põrandasüsteem on väljatöötatud spordisaalide põrandatele esitatud nõudeid silmas pidades. Tänu 
12mm exterior vineerist lisakihile on see sobiv kasutamiseks tugevamalt koormatud saalides (näiteks 
teleskoop tribüünid, portatiivsed korvid jms. rasked esemed mida põrandal liigutatakse!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saar           Kask    Vaher 
Tugev ja heleda süüga saare, kase või vahtra 20 x 65mm puidust laudparkett annab põrandasüsteemile 
pikaealisuse, kvaliteedi ja hea välimuse. Tangensiaal lõikega täispuidust liistparkett võimaldab vajadusel 
kattepinna lihvimist kuni 10 korda. 
 
Põrandasüsteemi üks olulisemaid detaile on 12 mm seest õõnsad nelja 
koonusega EPDM kummist padjad. Kummipadjad on kinnitatud 33 x 70 x 1200 
mm immutatud põrandalaagide külge. 
 

 
Pro Star põrandasüsteemi viimane ja üks tähtsamaid 
komponente on 4 kihti (2 krunti + 2 põhikihti) täisläikivat 
polüuretaan lakki, mis annab põrandale hea 
vastupidavuse, normidele vastava haakumise  ja ilusa 
väljanägemise. 

 
 
Pro Star põrandasüsteem ei vaja täiendavat ventilatsiooni, vaid süsteemile 
vajalik õhuvahetus toimub põrandasüsteemi ja seina vahelise n.ö. 
paisumisvahe kaudu (min.30, maks. 50 mm).  Paisumisvahe kaetakse 
spetsiaalse ventilatsiooniliistuga. 
 
Pro Star Sleeper Plywood põrandasüsteem on projekteeritud lähtudes EN 14904 standardi nõuetest.  
EN standardil on ainuke testimismeetod, mis seab kindlad nõudmised erinevatele põranda-süsteemile, 
mis omakorda aitab põrandasüsteemi tootjatel valmistada põrandasüsteeme, mis vastaksid sportlaste 
nõudmistele ja  vajadustele. 
 
EN testis on kuus nõuet, millele põrandasüsteem peab vastama: 

1. Punktelastsus         min. 53 % 
2. Pindelastsus         min. 2,3 mm 
3. Põrandapinna lainetus 500 mm raadiuses     maks. 15% 
4. Kandejõud ruutmeetri kohta       1500 N 
5. Pallipõrge võrreldes betooniga      min. 90% 
6. Põrandapinna haakumine (võrdle - kummipind on 1 ja jää on 0)  min. 0,5    maks. 0,7 

 
 
Loodame ülalpool toodud nõuded aitavad Teil mõista EN 14904  standardi tähtsust põrandasüsteemi 
valikul.  
 



 
 
  
 
Eestis on Pro Star Sleeper Plywood spordipõranda süsteemi järgmistesse spordihoonetesse:            

      Tallinna Pedagoogikaülikool 
1. Eesti Näituste D hall   2200 m2  
2. Miina Härma Gümnaasium  660 m2 
3. Vaida Põhikool    430 m2  
4. Turu Spordihoone 4 saal  760 m2 
5. Torma Spordihoone   780 m2 
6. TTHK 2 saali    1500 m2 
7. Sürgavere Spordihoone   730 m2 

Jne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TÄHTIS teiste spordipõranda süsteemidega võrdlemisel ! 
1. Niiskustõke min. 0,2 mm paks( mitte õhem). 
2. Laagi samm tsentrist tsentrisse 300 mm ( mitte laiem). 
3. Vaheplaat 12 mm niiskuskindel vineer (mitte OSB plaat) 
4. Kummipadi on koonuseline ja valmistatud hästi vastupidavast EPDM kummist (mitte ristkülikud mustast 
kummimatist). 
5. Laudise kinnitusvahend - nael 50 mm (mitte klamber) 
6. Parkett täispuit lehtparkett 20mm paks, mitte 4mm lehtpuidu spoon 
7. Kattelakk spetsiaalne tugev polüuretaan lakk (mitte vee baasil õhukest kihti andev lakk) 
8. Seina külge kinnitatud spetsiaalne ventilatsiooniliist katab ujuva põranda ja seina vahe ning samas tagab lihtsa  
põranda hoolduse! (mitte ei ole seinale kinnitatud puidust/vineerist eemale ulatuv ja ohtliku lisaastme tekitav 
moodustis) 

   
Konsultatsioon, müük ja paigaldus:  

OÜ Stigmar Koplipere 17/2, Rae küla, Rae Vald, Harjumaa 75310 Tel: 655 43 90 E-post: 
info@stigmar.ee 

www.stigmar.ee 


