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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

ZIEGELROT – mączka ceglana

Korty tenisowe, w zależności od sposobu i czę-
stotliwości wykorzystania różnią się miedzy sobą 
odmiennymi wariantami konstrukcji. Podbudowa 
z kruszyw kamiennych z mączką ceglaną, która 
stanowi nawierzchnię kortu, jest w dalszym ciągu 
najczęściej spotykana.

Każdy tenisista wie, że nawierzchnia kortu jest 
obszarem najbardziej eksploatowanym, który musi 
wykazywać się funkcjonalnością w zakresie tej 
dyscypliny sportowej. W związku z tym, wszystkie 
osoby zaanagażowane nie tylko w budowę kortów 
tenisowych od podstaw, ale także w ich utrzymanie, 
powinny zwracać szczególną uwagę na wysoką 
jakość używanych materiałów, aby podczas całego 
sezonu zapewnić graczom dobre warunki.

tegra jest firmą, która koncentruje się 
przede wszystkim na produkcji specja-
listycznych materiałów budowlanych 
do wykonywania nawierzchni kortów 
tenisowych i placów sportowych. 
W należących do nas zakładach wytwa-
rzamy sprawdzoną już mączkę ceglaną 
ZIEGELROT (ceglana czerwień) w 100% 
ze świeżo wypalonych cegieł oraz przy 
pomocy najnowocześniejszych, w pełni 
zautomatyzowanych urządzeń. 

Dzięki sieci zakładów produkcyjnych o zasięgu ogól-
nokrajowym, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu 
korzystny cenowo, a także dostosowany do Państwa 
potrzeb transport bezpośrednio na teren kortów. 
Oczywiście nasza produkcja poddawana jest na bieżą-
co kontroli jakości, zgodnie z DIN 18035 oraz europej-
skim systemem norm. ZIEGELROT jest produktem 
przyjaznym dla środowiska, wytwarzanym z natural-
nych surowców i dającym się bez problemu utylizować 
na składowiskach gruzu budowlanego klasy 2.

tegra-ZIEGELROT 0/2 
jest materiałem idealnie 
nadającym się do wiosen-
nej konserwacji, remontu, 
a w szczególności do 
zakładania kortów teni-
sowych.

tegra-ZIEGELROT dostar-
czana jest jako produkt 
sypki, w opakowaniach 
przemysłowych typu big 
bag lub w workach o wa-
dze 40kg.

Przekrój nawierzchni kortu:

1. 25 mm - warstwa mączki 
ceglanej ZIEGELROT

2. 60 mm - warstwa dyna-
miczna

3. 100-250 mm - warstwa 
nośna

4. 60 mm - warstwa filtru-
jąca

5. zdrenowany grunt 
(spadek terenu 0,5%)


