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Ziegelrot – tennis gravel uit rood
Gebakken kleinstenen
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De bvba Hub.Rouckhout is
gespecialiseerd in sportvloeren zoals

* Haldenrot & Ferrolite voor
looppisten speelterreinen, parken en tennis.

De deklaag van een tennisbaan wordt het zwaarst belast van de
hele structuur. Van zijn eigenschappen hangen niet enkel de sportieve prestaties, maar ook de veiligheid van de tennisspeler af. Dat
staat in alle voorschriften en in de vakliteratuur te lezen. Iedereen
die ook maar iets met tennis gravel te makken heeft moet zich deze
basisprincipes goed ter harte nemen en bij het maken van deze
terdege letten op de kwaliteit van dit zeer bijzonder materiaal.
Onze huidige know-how berust op jarenlange ervaring, ontwikkeling en moderne productietechnieken.. Daaraan dankt Ziegelrot
zijn bijzondere kwaliteiten zoals waterdoorlaatbaarheid, slijtvastheid en weerbestendigheid , die wij U niet allen beloven, maar ook
met keuringsattesten volgens DIN 1835 deel 5, bewijzen.
Permanente productiecontrole in onze eigen laboratoria is voor ons
een vanzelfsprekende zaak. Ziegelrot beantwoordt aan de kwaliteitseisen volgens RAL RG 941/1.

Opbouw van een Ziegelrot tennisterrein

* Ziegelrot voor tennispleinen.

1

25mm Ziegelrot 0/2

* Aspor voor omnisportterreinen
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6 cm dynamische
tussenlaag
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* Alle sporttoestellen.

10-25 cm lavaslakken
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Eventuele zandlaag

* Cabrita zandgevulde tapijten
voor tennis hockey voetbal
enz.

Ziegelrot 0/2 is uitstekend geschikt voor tennispleinen .
Wij zijn ook gespecialiseerd
De stapvastheid en de elasticiteit verhogen de pres- in
taties van de tennisspeler.
Ziegelrot moet regelmatig beregend , geborsteld en
gewalst worden.
* Afsluitingen
Zijn goede doorlaatbaarheid kan na een stortregen
spoedig opnieuw gespeeld worden
* Poorten

Ziegelrot is een product
gemaakt en geleverd door

Hoge productiecapaciteiten en
ruime overdekte opslagruimten
garanderen een prompte bediening.
Onze service omvat gratis advies bij ontwerp, aanbestedingen,, bouw en onderhoud.

Tegra Gmbh
Bielefeld
Duitsland

* Ballenvangers

