
CLAY COURT

...antuka po celý rok!



Športový povrch Clay Court (antuka)
Čo to vlastne je?

Je to povrch pre tenisové kurty vyrobený 
z vpichovanej plsti tehlovej farby. Táto 
jedinečná štruktúra je pokrytá antukou 
(drvenými tehlami). Systém týchto vlákien 
v kombinácii s antukou vytvára kurt s 
vlastnosťami (pocitom) antukového.

• Zaisťuje stabilitu a kompaktnosť a navyše vlastnosti povrchu zostavajú rovnaké po 
celý rok.
• Použitý materiál poskytuje loptičke výborný odraz.
• Je vodopriepustný (60l / min / m2)
• Je odolný voči opotrebeniu na mimoriadne dlhú dobu. Navyše na prvých 5 rokov 
dostanete záruku a vydržať by mal až 10, možno ešte viac rokov.
• Je ideálny na renováciu starých kurtov, aj pri stavbe nových.
• Indoor alebo outdoor použitie? Oboje je možné, keďže nutnosť polievania je min-
imálna.
• Hrajte za každého počasia, športový povrch Clay Court vám to umožní.
• V skratke: ideálne hracie podmienky, príjemná farba, pocit antuky, jednoduchá 
údržba.
• Vlastnosti povrchu umožňujú hru počas celého roka.



Kategória produktu Vpichovaná plsť
Štruktúra 3D
Vlákno PP-17-140/dtx DIN 53 387

Odolný voči UV/4000 hod
Voľná výška vlákien +/- 4mm

Celková výška +/- 10mm
Celková hmotnosť +/- 1400g / m2
Spodná časť Pórovitý latex 6mm
Šírka 2,04m
Dĺžka 36,6m
Herné čiary PU hmota, biele
Záruka 5 rokov
Priepustnosť 60l / min / m2
Úroveň kvality Veľmi odolné voči opotrebeniu
Clay povrch +/- 7kg / m2
Použitie Indoor aj outdoor
Využitie Po celý rok (v závislosti od počasia)

Antuka alebo Clay Court?

Klasický antukový kurt je náročný na údržbu a často je 
nepoužiteľný kvôli nepriaznivému počasiu.
Náš povrch je nenáročný na údržbu a náklady na ňu sú 
podstatne menšie.

Hracie vlastnosti: Náš povrch má oproti antuke výhodu 
v tom, že vyhovuje všetkým kategóriám hráčov (súťažní, 
rekreační, kluboví).
Čiary sú pevné a stabilné vďaka exkluzívnemu systému 
vkladania. Aj na ne platí 5-ročná záruka.
Celkový dojem uzatvára farba kurtu, ktorá mu dodáva 
osobitý vzhľad.

Materiál Clay Court

Clay Court pozostáva z polypropylénových 
vlákien, odolných voči UV žiareniu. Spodná 
vrstva je vyrobená z pevného syntetického la-
texu. Plsť na našom povrchu je hrubá 10mm, 
po zasypaní antukou môže celková hrúbka 
dosiahnuť 12mm. Tieto dodatočné vrstvy 
vytvárajú plochu stabilného povrchu, ktorý 
hráčom poskytuje skutočnú slobodu.
Kvalitný a trvácny materiál dáva Clay Courtu 
ideálnu kvalitu:
• vyvinutý odvodňovací systém je 
nepostrádateľný,
• Clay Court môže byť umiestnený rovnako 
na priepustnom aj nepriepustnom podklade.

Údržba Clay Courtu

Údržba nášho kurtu je 
hračka.

Raz za týždeň stačí 
zhromaždiť odpad, 
prejsť vyrovnávacou 
sieťou, očistiť čiary, 
kefou dorovnať 
nerovnosti povrchu, 
prípadne doplniť antuku.

Odporúča sa pravi-
delne dopĺňať antuku a 
dorovnávať povrch.

Raz za rok vám prídeme 
spraviť zložitejšie úpravy.
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