Tenisové kurty

Tenisové kurty
Výstavba tenisových kurtů je nosným programem firmy a nabízí se ve všech alternativách hracího povrchu s přihlédnutím
na výkonnostní kategorii sportovního využití, od rekreace po závodní tenis. Provádíme novostavby a rekonstrukce kurtů vč.
vnitřních povrchů tenisových hal. Pro zákazníka nabízíme vypracování nabídky vč. ekonomické rozvahy a projektové dokumentace.

antukové kurty

Nejrozšířenější druh tenisového povrchu
provádíme zejména pro tenisové kluby a to jak
klasickou konstrukcí tak i se škvárovojílovou
vrstvou, nebo „zelenou antuku“. V poslední
době převažují generální opravy těchto kurtů
s vyčerpanou životností podkladních vrstev a
nefunkčními drenážními systémy. Pro starší
kurty nabízíme revitalizaci hracího povrchu
současně s jarní údržbou.

Tenisové koberce

Pro závodní a komerční tenis jsou určeny
tenisové koberce s různým dezénem a
konstrukčním provedením. Většinou určeny
na in-door kurty sportovních hal a tělocvičen.
Z řady výrobců realizujeme dodávky
a montáže koberce zn.PAVITEX (Itálie)
s granulátovým vsypem, který má i variantu
pro venkovní použití. Naší specialitou je
aplikace tohoto koberce na rekonstrukci
antukových kurtů. Certifikace ITF kategorie 3.

Tvrdé povrChy (HARD)

Umělé trávníky

Kompletní systém akrylátových materiálů
kombinovaných s pryžovou vložkou nebo
granulátem pro venkovní i vnitřní použití.
Možnost barevné kombinace hrací plochy,
bezúdržbový provoz, jistý nášlap a spolehlivý
odskok míče. Ze široké zahraniční nabídky
doporučujeme zn.COURTSOL (Francie) –
celkem 4 varianty sestavy hracího povrchu.
Certifikace ITF kategorie 2.

Tenisové haly

U všech druhů tenisových kurtů je nezbytná
pravidelná údržba vyplívající z volby hracího
povrchu a intenzity provozu. Pro nově
budované kurty jsou součástí projektu
komplexní „Pokyny pro provoz a údržbu“.
Jejich dodržování a příslušná vybavenost
údržbovou
technikou
tvoří
záruku
dlouhodobé životnosti a kvality kurtů.

Sportovní umělý trávník určený pro tenis získává
stále větší oblibu pro svoji provozní nenáročnost,
dlouhodobou životnost a dobré herní vlastnosti vč.
příjemného pohybu s dokluzem. Je zde možnost výběru
konkrétního modelu trávníku (10-15-18mm) s regulací
odskokových vlastností míče dle použitého vsypu. Ze
široké nabídky výrobců preferuje naše firma značku EDEL
(Holandsko) a JUTA a.s. (ČR). Pro závodní tenis mají tyto
trávníky certifikaci ITF kategorie 2-3-4.

V tomto segmentu výstavby jsme investorům nápomocni
technickou pomocí při výběru vhodné haly s přihlédnutím
k architektuře a finančním možnostem. Zde je důležitá
i volba hracího povrchu – dodáváme hlavně tenisové
povrchy na bázi PVC, polyuretanové EPDM povrchy a
sportovní koberce. V tomto směru máme dobrou referenci
jako montážní firma pro turnaj ATP-CzechOpen v Ostravě
(GreenSet). Ve spolupráci s výrobcem vyvinut hrací povrch
FATRA SPORTING T (instalace Club Hotel Průhonice).

Provoz a údržba

Doplňkové vybavení kurtů

V rámci dodávky nového kurtu nebo vyžádané údržby Vám
zajistíme kompletní doplňkové vybavení v následujícím rozsahu:
- umělé PVC lajny, nářadí na údržbu hrací plochy, tenisové
sloupky a sítě, lavičky a sedačky rozhodčího, tenisové
zástěny 12x2m, reklamní plachty
- oplocení kurtů, záchytné sítě PP
- jarní a sezónní údržba kurtů
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