Tennis Service Noord houdt zich al een 35-tal jaren
bezig op het gebied van aanleg en onderhoud van
sportvelden, in gravel, TSN all-weather en in kunstgras
uitvoeringen.
Bovengenoemde banen worden volgens de
NSF/KNLTB normen aangelegd.. Als één van de meest
vooruitstrevende bedrijven in de sportwereld heeft
Tennisservice Noord een uitgebreid equipement aan
machines en gereedschappen.
In alle bescheidenheid willen wij stellen, dat onze
deskundige vakmensen, die alleen werken met de
beste machines en gereedschappen, niet anders dan
een goed stuk werk afleveren.

Gravelbanen
Grondwerk



Het cunet wordt 30 á 40 cm. uitgegraven
In dit cunet wordt een goed waterdoor - latend
zandpakket van 30 á 40 cm.

Drainagesysteem




In het zandpakket wordt een drainage - systeem aangebracht, uitgevoerd in
p.v.c. ribbeldrain van Ø 60 mm.
omhuld met polyprop.
Deze ribbeldrain wordt aangesloten op
een hoofddrain Ø 100 mm. deze wordt onderling verbonden met controleputjes.

Lava fundatie 0,16


Op het zandpakket wordt een laag van 0,16
aangebracht van 10 cm. dik.

Toplaag


Op het lavapakket wordt een laag gravel
aangebracht van 2,5 tot 3,0 cm verdicht.
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TSN allweatherbanen
Grondwerk



Het cunet wordt 30 á 40 cm. uitgegraven
In dit cunet wordt een goed waterdoor - latend
zandpakket van 30 á 40 cm.

Drainagesysteem




In het zandpakket wordt een drainage - systeem
aangebracht, uitgevoerd in
p.v.c. ribbeldrain van Ø 60 mm. omhuld met
polyprop.
Deze ribbeldrain wordt aangesloten op een
hoofddrain Ø 100 mm. deze wordt onderling
verbonden met controleputjes.

Funderingslaag


Op het zandpakket wordt een laag van
6 cm. grind of puinfundering 0.4 - 3.2 aangebracht.



Op het grind komt ca 6 - 8 cm cement gebonden split
2,6Coating



Op deze toplaag wordt een duurzame, slijtvaste
coating aangebracht.

Hekwerk
Tennisservice Noord verzorgd de volledige
aankleding en afwerking van uw tennisbanen.
Hieronder valt o.a:







hekwerken en windschermen,
terrein- en baanverlichting,
alle bestratingen,
inrichtingsmaterialen,
beplanting,
verder voorkomende werkzaamheden.

Oefen- en multibanen kunnen in elke grootte en
baantype worden gebouwd.
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Kunstgrasbanen
Grondwerk



Het cunet wordt 30 á 40 cm. uitgegraven
In dit cunet wordt een goed waterdoor - latend zandpakket van 30 á 40 cm.

Drainagesysteem



In het zandpakket wordt een drainage - systeem aangebracht, uitgevoerd in
p.v.c. ribbeldrain van Ø 60 mm. omhuld met polyprop.
Deze ribbeldrain wordt aangesloten op een hoofddrain Ø 100 mm. deze wordt onderling
verbonden met controleputjes.

Lava fundatie 0,16


Op het zandpakket wordt een laag van 0,16
aangebracht van 10 cm. dik.

Toplaag


Op het lavapakket wordt een drukverdelende
geodoek aangebracht. Op het geodoek wordt een
kunstgrasmat aangebracht, poolhoogte ± 20 mm.
De kunstgrasmat wordt ingestrooid met
rondkorrelig zand 0,5 - 1,0 mm.

Onderhoud
Tennisservice Noord verzorgd het onderhoud van
alle soorten tennisbanen.




ook voor het doorspuiten van uw doorlatende
banen staan wij voor u klaar.
Het aanbrengen van een (nieuwe) coating
kunnen wij voor u verzorgen.
nieuwe gravel toplaag of kunstgrasmat
instrooien.

Renovatie
Op veel plaatsen in ons land heeft Tennisservice
Noord tennisbanen gerenoveerd voor particulier als
van verenigingen.




Zowel gravel- als waterdoorlatende banen maken wij weer als nieuw.
drainage systeem controleren zo nodig vervangen,
nieuwe lava laag vlak uitwalsen.
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