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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

GEODUR – przyjazna dla 
środowiska tłuczniowa 
nawierzchnia placów 
sportowych
Powierzchnia tłuczniowych nawierzchni placów 
sportowych typu „klepiskowego“ może składać się 
wyłącznie z materiałów na bazie kamienia natu-
ralnego, dzięki którym nawierzchnia ta oferuje 
szczególny komfort gry i niebywałą odporność na 
czynniki atmosferyczne. 

Na bazie długoletniego doświadczenia w produkcji 
nawierzchni tłuczniowych tegra opracowała spe-
cjalistyczny produkt przeznaczony dla nawierzchni 
placów sportowych GEODUR 0/3 mm. 

W połączeniu z innymi komponentami podbudowy 
warstwowej, produkowanymi w całości w zakładach 
tegry, a wbudowanymi w odpowiedniej kolejności, 
możliwe jest uzyskanie kompletnej nawierzchni.

Wykorzystanie przy produkcji GEODURU w 100 % 
materiałów na bazie kamienia naturalnego jest 
gwarancją wyjątkowego i trwałego produktu, wyka-
zującego dzięki swojemu składowi wysoką wytrzy-
małość i odporność na ścieranie. 

Oczywiście spełnione są także pozostałe normy 
przewidziane dla nawierzchni klepiskowych, zwłasz-
cza dotyczące odporności na czynniki atmosferycz-
ne. Gwarantowany dobór materiałów wyłącznie ze 
złóż naturalnych pozwala nawet na wykorzystywa-
nie powyższego produktu w obszarch ochrony wód.

Przekrój nawierzchni obiektu 

sportowego z nawierzchnią 

GEODUR:

1. ≥ 40 mm GEODUR 
frakcja 0/3

2. ≥ 60 mm - warstwa 
dynamiczna

3. 100-250 mm - warstwa 
nośna

4. warstwa filtrująca
5. zdrenowany grunt


