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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

KRESCAT – gotowa do montażu 
warstwa nośna trawnika

Naturalne powierzchnie trawiaste na placach spor-
towych cieszą się u graczy najwyższym uznaniem. 
W dalszym ciągu są miarą funkcjonalności i właści-
wości użytkowych boisk. 

Jednak żeby trawnik spełniał kierowane względem 
niego oczekiwania odnośnie bycia elastyczną, przy-
jazną graczowi, a także regenerowalną nawierzchnią 
do gry, nie tylko darń, ale zwłaszcza leżąca pod nią 
warstwa nośna trawnika musi spełniać najwyższe 
wymogi jakościowe, ponieważ to właśnie przed 
nią stawia się największe oczekiwania w zakresie 
dynamiki: wytrzymałości na ścinanie, elastyczności, 
redukcji siły oraz sprężystości odbicia piłki.

KRESCAT jest warstwą nośną trawnika sprzyja-
jącą wegetacji, którą można wykorzystać przy 
wszystkich rodzajach trawników, w szczególności 
na boiskach do hokeja, piłki nożnej, rugby oraz na 
polach golfowych.

KRESCAT produkowany jest w należących do nas 
i w pełni zautomatyzowanych mieszalniach zgodnie 
z wymogami normy DIN 18035, część 4. Parametry 
jakościowe poddawane są na bieżąco kontrolom 
w niezależnych laboratoriach. 

W przypadku tego wysokogatunkowego produktu, 
powstającego w naszych mieszalniach, jesteśmy 
w stanie zapewnić stałe parametry oraz niezmien-
ne proporcje składowe. W szczególności dzięki 
delikatnej obróbce wykorzystywanych surowców, 
KRESCAT umożliwia szybkie i intensywne ukorze-
nienie się trawnika sportowego, co przyczynia się 
do długotrwałej funkcjonalnosci całej powierzchni 
boiska, także przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych.

Gęsta sieć zakładów produkcyjnych tegry umożli-
wia szybką i korzystną cenowo dostawę na miejsce 
budowy. 

Przekrój nawierzchni boiska:

1. 80 mm - warstwa nośna traw-
nika sportowego KRESCAT

2. zmodyfikowana warstwa 
drenująca

3. grunt

Przekrój nawierzchni boiska:

1. 150 mm - warstwa nośna traw-
nika KRESCAT

2. 120 mm - warstwa drenująca
3. grunt

Przekrój nawierzchni pola 

golfowego:

1. 250 mm - warstwa nośna 
trawnika KRESCAT

2. 150 mm - warstwa drenująca
3. grunt


