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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-tenis – nawierzchnie 
kortów tenisowych z kamienia 
naturalnego w kolorze 
czerwonym

Czy wiecie Państwo, że istnieje tłuczniowa na-
wierzchnia kortów tenisowych z kamienia natural-
nego? tegra-GEODUR-tenis jest alternatywą do 
powszechnie znanej nawierzchni z mączki ceglanej. 

Produkt tegry o nazwie GEODUR-tenis o ziarni-
stości 0/3 mm wytwarzany jest ze specjalnego 
kamienia naturalnego w kolorze czerwonym, wyka-
zującego się znaczną mrozoodpornością oraz dużą 
wytrzymałością na ścieranie.

GEODUR-tenis cieszy się od wielu lat szczególną 
popularnością u wielu tenisistów, gdyż powierzch-
nia ta odznacza się wyjątkowo dobrymi warunkami 
gry. Przy tym podkreślić należy istotne cechy, od-
różniające powyższy produkt od konwencjonalnych 
materiałów nawierzchniowych:

 • produkt przyjazny dla środowiska, ponieważ 
pochodzenia naturalnego; 

 • wysoka opłacalność przy niewielkich nakładach 
na utrzymanie; 

 • niewiarygodna odporność na działanie czynni-
ków atmosferycznych; 

 • wysoka odporność na ścieranie i ścinanie przy 
niskim zużyciu wody; 

 • bardzo dobre parametry odbicia piłki.

GEODUR-tenis produkowany jest w specjalnie 
w tym celu zaprojektowanych zakładach produk-
cyjnych i spełnia bez wątpienia wymogi wszystkich 
norm międzynarodowych.

Przekrój kortu z nawierzchnią 

GEODUR-tenis:

1. 20 mm warstwa GEO-
DUR-tenis

2. 40 mm - warstwa dyna-
miczna

3. 150 mm - warstwa 
nośna

4. warstwa filtrująca
5. zdrenowany grunt (na-

chylenie terenu 0,8%)


