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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

PLAZADUR – ekonomiczne 
i ekologiczne rozwiązanie 
dla nawierzchni w parkach 
i na drogach

Nawierzchnie tłuczniowe nie tylko sprawdzają się 
od tysiącleci, ale także cieszą się w ostatnich latach 
coraz większą popularnością. Zalety konstrukcyjno 
– fizyczne nawierzchni, która nie zużywa się podczas 
chodzenia, a równocześnie przepuszcza wodę, dają 
się dziś połączyć z kreatywnością rozwiązań.

tegra-PLAZADUR jest produktem nowoczesnym, 
a jednocześnie naturalnym, dostępnym w prawie 
wszystkich odcieniach kolorystycznych. Oprócz 
kolorów standardowych: żółci, czerwieni, brązu, 
szarości, zieleni i grafitu można uzyskać wiele 
odcieni specjalnych, w zależności od wizji architek-
tonicznych.

Surowce pozyskane ze złóż kamienia naturalnego 
poddawane są w zakładach tegry indywidualnej 
obróbce za pomocą nowoczesnych kruszarek 
i przesiewarek. 

Produkty spełniają 
oczywiście wszystkie 
miarodajne wymogi 
norm międzynaro-
dowych, tzn. kryteria 
jakościowe, takie jak 
uziarnienie, kształt zia-
ren, przepuszczalność 
wody, wytrzymałość 
na działanie czynni-
ków atmosferycznych, 
ścieranie i ścinanie. 
Parmetry te poddawane 
są na bieżąco kontrolom 
wewnątrzzakładowym 
oraz audytom zewnętrz-
nym i potwierdzone są certyfikatami ISO.

tegra-PLAZADUR jest ze względu na wynikający 
ze swojej specyfiki brak szkodliwego wpływu na 
środowisko nie tylko produktem nadającym się do 
tworzenia wysokogatunkowych nawierzchni w par-
kach i na drogach, ale w szczególności  zdatnym do 
wykorzystania na obszarach ochrony wód. Istotna 
zaleta polega jednak na tym, że powierzchnie wy-
konane z produktów PLAZADUR wykazują zdolność 
przepuszczania wody. W związku  z tym nawierzchnie 
te nie są traktowane jako nawierzchnie „zamknięte”.

tegra bardzo chętnie udzieli Państwu wsparcia na 
etapie przetargu oraz przy wyborze najlepiej dopa-
sowanego produktu. 

W tym celu oferujemy Państwu bezpłatny i nie-
zobowiązujący serwis doradczy oraz kompletną 
dokumentację na temat projektowania, przetargów, 
budowy oraz utrzymywania tego typu nawierzchni, 
a także niezbędne w tym celu urządzenia. Prosimy 
zatem o ustalenie terminu niezobowiązujacego 
spotkania z naszym przedstawicielem handlowym. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Przekrój nawierzchni:

1. 30/40 mm PLAZADUR 
ca. 60/75 kg/m2

2. 40/60 mm Bergolit 
- warstwa dynamiczna

3. 100/150 mm - warstwa 
nośna

4. 60 mm - warstwa 
filtrująca

5. podłoże naturalne


