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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 - szutrowo-trawiaste 
powierzchnie czasowo 
używanych parkingów 
i podjazdów

Dojazdy dla wozów straży pożarnej, czasowo uży-
wane parkingi oraz tym podobne powierzchnie nie 
muszą być koniecznie brukowane, czy asfaltowane. 
Dzięki użyciu nawierzchni KRESCAT powstaje sta-
bilna, umożliwiająca przemieszczanie się pojazdów 
powierzchnia trawiasta, która jest przepuszczalna 
dla wody deszczowej. 

Dzięki zastosowaniu nawierzchni KRESCAT unika się 
konieczności budowania odwodnień, czy kanaliza-
cji. Pielęgnacja ogranicza się do jednego lub dwóch 
zabiegów ścinania trawy i jej nawożenia w ciągu 
roku.

Podłoże KRESCAT składa się z wysokogatunkowego 
szutru otrzymywanego z twardych skał, specjalnie 
dobranych pod wzgledem ziarnistości piasków, frak-
cji mineralnej mającej za zadanie magazynowanie 
wody i substratów organicznych.

Skład podłoża KRESCAT dzięki wyeliminowaniu 
warstwy próchnicznej ziemi gwarantuje przepusz-
czalność dla wody przy jednocześnie zachowanych 
wysokich parametrach stabilności.

Podłoże KRESCAT jest odporne na przemarzanie, co 
gwarantuje optymalny rozwój warstwy korzeniowej 
trawnika. 

Jakość produkowanego przez tegra podłoża KRE-
SCAT potwierdzona jest przez testy przeprowadzane 
w licznych, niezależnych laboratoriach.
KRESCAT produkowany jest w wielu zakładach tegry, 
co umożliwia sprawne dostawy w każde miejsce.

Dojazd dla straży pożarnej z nawierzchnią KRESCAT

Czasowo wykorzystywany parking z nawierzchnią KRESCAT


