Playground

GRAVEL
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Gravel
Geschikt voor:

Wat?
Ruim 40 jaar leggen wij gravelbanen aan. Deze playground is veelal de meest gewilde ondergrond
voor de echte tennisser. De opbouw wordt aangelegd met 3MCzand, lava en als toplaag gravel,
zodat het aan alle gestelde eisen voldoet.
Onze grondstoffen worden voor gebruik aan keuringen onderworpen, om de hoogwaardige kwaliteit
te waarborgen. Rondom de baan worden banden gesteld als opsluitrand.
Waarom?
Gravel wordt speltechnisch beschouwd als ideaal qua balsnelheid en balsprong.
De relatieve zachtheid van de bodem en de mogelijkheid tot het maken van slidings verlaagt het
risico op blessures.
Het is de oudste baansoort en hierdoor de meest vertrouwde tennisbaankeuze die er is.
Prijs
Het is de meest goedkope playground als het gaat om aanleg. Gravel vergt wel meer dagelijks onderhoud, dat normaliter
door een groundsman gedaan wordt. Het grote onderhoud dient eenmaal in het voorjaar gedaan te worden. Daarbij wordt
een laag vuil en oude gravel verwijderd. Hierna wordt de overgebleven toplaag losgemaakt en vermengd met nieuwe gravel.
Vervolgens zal de gehele baan opnieuw geëgaliseerd worden zodat
de baan weer klaar is voor het dagelijkse onderhoud.
Ecologisch verantwoord
Door het schone natuurproduct gravel en de duurzaamheid van
de baan, is het een ecologisch verantwoorde tennisbaan die sinds
1879 tot en met de dag van vandaag verkrijgbaar is.
Duurzaamheid
Met goed en deugdelijk onderhoud is de duurzaamheid van de
gravelbaan 20 tot 25 jaar.
Keuringen
Onze aangelegde gravelbanen hebben een goedgekeurd certificaat
door ISA-Sport , NOC*NSF en KNLTB.
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De opbouw van de gravelbaan.
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