Playground

KUNSTGRAS

Specialisten in aanleg en onderhoud van alle soorten sportvloeren

Tennis Totaal Nederland b.v.
Handelsstraat 15
7917 RC Geesbrug (NL)
T +31(0)524 - 29 09 81
F +31(0)524 - 29 07 07
info@tennistotaal.nl

Tennisservice Noord
Verlengde Hoogeveense Vaart 58
7864 TC Zwinderen (NL)
T +31(0)524 - 29 12 22
F +31(0)524 - 29 07 64
info@tennistotaal.nl
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Wat?
Ruim 35 jaar leggen wij kunstgrasbanen aan. Er is op het gebied van kwaliteit in de matten enorm
veel veranderd in positieve zin. Er zijn tal van soorten kunstgras, die in 3 groepen verdeeld
kunnen worden:
Opsluitband
• Langpolig met zand ingestrooid: traditioneel
voor sporten als tennis en voetbal.
Gravel
• Kortpolig rood kunstgras met roodgekleurd
ingestrooid zand: meer sliding t.b.v. tennis.
• Kortpolig met rubberkorrels: vervanging
van echt gras voor onder andere tuinen en speeltuinen.
Lava
De opbouw bestaat uit 3MC zand, lava
Zand en geovliesdoek met daarop kunstgras als toplaag.
Rondom de baan worden banden gesteld als opsluitband.
Drainage

Waarom?
Ondergrond
Kunstgras, in alle drie bovengenoemde vormen, behoort tot de zo geheten all-weather banen.
Door de opbouw is deze baan snel waterdoorlatend en het gehele jaar bespeelbaar, behalve
bij opdooi.
Prijs
De langpolige
varianten zijn multifunctioneel als het gaat om balsporten en
Coating
zijn een
betaalbare
oplossing qua aanleg. De kortpolige rode kunstgrasvaCementsplit
riantenGrind
zijn kostbaarder, maar evenaren - als het gaat om tennis - meer de
graveleigenschappen. Het onderhoud bestaat grotendeels uit het los houden
van deZand
infill en het vrij houden van vuil, mos en algen.
Het groot onderhoud dient men tweeDrainage
maal per jaar te laten doen. Daarbij wordt met speciale apparatuur het
zand gefilterd van vuil en zo wordt de infill belucht, hetgeen de waterdoorlatendheid bevordert.
Ondergrond

Ecologisch verantwoord
De opbouw is ecologisch verantwoord, de kunstgrasmat op zichzelf niet.
Wel wordt de mat als zodanig vaak gerecycled voor diverse doeleinden.
Opsluitband

Duurzaamheid
Gras
Met goed en deugdelijk onderhoud is de duurzaamheid van de kunstgrasbaan 10 tot 15 jaar.
Cementsplit

Grind

Keuringen
Zand
Onze aangelegde
kunstgrasbanen hebben een goedgekeurd certificaat door ISA-Sport,
Drainageen KNLTB.
NOC*NSF
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De opbouw van de kunstgrasbaan.
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