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tegra Polska oferuje 
specjalistyczne materiały 
budowlane, przeznaczone 
do wykonywania terenów 
sportowych, pielęgnacji 
ogrodów oraz zakładania 
parków i trawników:
 • PLAZADUR 

– ekonomiczne i ekolo-
giczne rozwiązanie dla 
nawierzchni w parkach 
i na drogach

 • BERGOLIT 
– idealny budulec dla 
warstw dynamicznych 

 • KRESCAT
– trawnik dla na-
wierzchni żwirowych

 • GEODUR: 
– odporna i łatwa 
w pielęgnacji na-
wierzchnia z kamie-
nia naturalnego dla 
tłuczniowych placów 
sportowych

 • TENNIT: 
– sprawdzona i wytrzy-
mała nawierzchnia dla 
stadionów i obiektów 
sportowych

 • ZIEGELROT:
– mączka ceglana do 
wierzchniej warstwy 
kortów tenisowych

 • GEODUR-tenis: 
– alternatywa dla 
nawierzchni kortów 
tenisowych z kamieni 
naturalnych

 • CANADA TENN: 
– nawierzchnia teniso-
wa w kolorze zielonym

BERGOLIT – budulec dla 
warstw dynamicznych

Wartswa dynamiczna znajdująca się pod każdą 
cienką warstwą nawierzchni klepiskowej odgrywa 
istotną funkcję, polegającą na wzajemnym oddziały-
waniu z powierzchnią kortu tenisowego. 

Ma ona także wpływ na jakość gry, a w szczególno-
ści na właściwości konstrukcyjno – fizyczne, takie jak 
przepuszczalność wody, zdolność magazynowania 
wody, nośność, odporność na działanie czynników 
atmosferycznych oraz wytrzymałość na ścieranie. 

Związane z powyższymi czynnikami wysokie ocze-
kiwania względem warstwy dynamicznej mogą być 
spełnione jedynie dzięki zastosowaniu specjalnych 
materiałów budowlanych.

BERGOLIT jest produktem tegry, opracowanym 
na bazie naszego długoletniego doświadczenia. 
Chodzi w tym przypadku o mieszankę uzyskiwaną 
wyłacznie z surowców pochodzenia naturalne-
go i przyjaznych dla środowiska we własnych 
zakładach produkcyjnych. BERGOLIT o uziarnieniu 
0/16 mm spełnia naturalnie wymogi normy DIN 
18035 oraz norm międzynarodowych. Parametry 
jakościowe kontrolowane są na bieżąco przez 
niezależne laboratoria.

Kolejnymi zaletami 
Bergolitu są:
 • właściwa kombinacja parametrów konstrukcyjno-

fizycznych z uwzględnieniem znajdujacej się nad 
nim warstwy wierzchniej;

 • specjalny odcień od strony warstwy wierzchniej;
 • niska gęstość pozorna wykorzystywanych su-

rowców stanowiąca korzystną, z ekonomicznego 
punktu widzenia, alternatywę także w przypadku 
transportu na dużych odległościach

Przekrój nawierzchni:

1. 40 mm - warstwa 
wierzchnia

2. 60 mm - warstwa 
dynamiczna

3. 150 mm - warstwa 
nośna


