
De ce nu sunt pardoselile sportive potrivite 

pentru dans? 

Dansatorii se confrunta cu cerinte fizice similare sportivilor, dar asta nu 

inseamna ca pardoselile sportive vor indeplini cerintele dansatorilor. Pardoseala 

pe care un dansator o foloseste este o parte fundamentala a muncii lor, motiv 

pentru care alegerea corecta a pardoselii de dans este vitala. 

Prevederile pentru sport si dans difera foarte mult. Deformarile verticale, 

absorbtia socului si saritura mingei necesita specificatii foarte diferite. In 

termeni generali, pardoselile de dans sunt mai soft decat pardoselile sportive. 

Cercetarea a aratat ca o podea dedicata pentru dans poate aduce o 

contributie importanta la un mediu sigur pentru performanta, reducand leziunile 

cauzate de alunecari si caderi si contribuind la protejarea in timp impotriva 

accidentelor sepcifice (tendonite, ligamente,entorse, leziuni ale musculaturii sau 

ariculatiilor, s.a – n.t). 

 Pardoselile Harlequin au fost proiectate și dezvoltate special pentru 

dans și artele spectacolului și sunt utilizate la nivel internațional de către cele 

mai prestigioase companii de dans din lume, scoli si studiouri de dans. Infiintata 

in 1977, Harlequin Floors este recunoscuta ca lider mondial in pardoseli 

dedicate pentru dans si zona de scena/spectacole (opera, teatre,concerte, n.t). 

Astăzi, Harlequin este marca in care dansatorii și artiștii interpreți sau 

executanți au incredere. 

 

 Institutul Liverpool pentru artele spectacolului este considerat unul 

dintre cele mai performante scoli de arte din lume. Prioritare pentru institutul 

LIPA sunt sănătatea și siguranța studenților și astfel se înțelege importanța 

instalării pardoselilor de performanță de cea mai bună calitate.  

Ani la rand, LIPA a ales sa utilizeze pardoselile Harequin . 

 

„PARDOSEALA JOACA UN ROL FOARTE IMPORTANT IN FORMAREA 

UNUI DANSATOR PROFESIONIST” – Sarah E. Baker  

 

 Coregraful profesionist și absolventul dansului LIPA, Thomas Ashton 

explică: 



"Ca student la dans trăiți și respirați în studio, astfel încât trebuie să va simtiti ca 

acasă și trebuie să vă simțiți în siguranță în mediul dvs. de instruire. Facilitățile 

sunt, probabil, cea mai importantă parte a procesului  de formare ca 

profesionisti". 

 

 

 Sarah E. Baker, seful catedrei de dans la LIPA, confirma: 

"Am ales pardoselile Harlequin pentru ca sunt cele mai bune și pentru că este 

foarte important pentru noi ca studentii sa se formeze pe ceva pe care vor 

performa indata ce vor absolvi. Pardoseala joaca un rol extrem de important in 

formarea unui dansator profesionist și pentru mine, Harequin inseamna 

profesionalism si dansatori sanatosi si de lunga durata. " 

 

 Harlequin a lucrat în stransa colaborare cu lumea artistica, tehnica si 

medicala pentru a dezvolta o gama de pardoseli care nu sunt doar versatile și 

durabile, ci sunt potrivite pentru o varietate de aplicatii. 

 

Podelele modulare din lemn pentru dans 

 Harlequin are o serie de pardoseli de dans, inclusiv Harlequin Liberty - 

un sistem modular de pardoseala/podea cu panouri proiectate pentru instalare 

permanentă sau portabilă. Harlequin Activity – o podea complet flotantanta, 

bazata pe o construcție mulistrat (3 straturi) cu finisaj lemn sau vinil – montaj 

permanent și Harlequin Woodspring - un sistem de pardoseală/podea instalat 

permanent care are la baza metoda traditionala de impletire a cosurilor din lemn 

 

Viniluri de performanta 

 Harelquin are o gamă largă de pardoseli de vinil disponibile. Echipa 

experimentată Harlequin va sfătui cu privire la cea mai bună opțiune dedicata în 

funcție de utilizare si cerintele activitatii și de genurile de dans practicate pentru 

care este nevoie. Cele mai des solicitate pardoseli vinilice de dans includ: 

 

 Harlequin Cascade - proiectat pentru instalare în condiții portabila sau 

permanentă, Harlequin Cascade este antiderapant și este descris ca insfuland 

dorinta de a performa. 

 Harlequin Standfast – are o suprafață rezistentă, antiderapanta destinată 

instalării permanente pe scene. 

 



 Harlequin studio – o pardoseala vinilica performanta ușor rezistent la 

alunecare, cu suport spumă, pentru absorbtia socului, conceput pentru instalarea 

portabila sau permanentă. 

 

Construirea si renovarea pardoselilor 

 Harlequin lucrează alături de arhitecți și scenografi pentru proiectarea, 

construirea și instalarea podelelor. De asemenea, oferim o gamă largă de 

servicii, inclusiv șlefuirea și refacerea podelelor existente din lemn, înlocuirea 

stratului superior de lemn de esență tare și instalarea suprafețelor vinilice. 

 

Bare de balet si oglinzi 

 Harlequin are o gamă largă de bare pt balet profesionist, de perete și 

podea, care sunt disponibile asigura in varianta simpla sau dubla în aluminiu sau 

esenta de lemn - artar Harlequin. De asemenea, putem dota asigura orice spațiu 

de studio cu oglinzi. 
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