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Gravel

Membraan

Lijm

Ondergrond

“Neem voorgoed afscheid 
van het voorjaarsonderhoud”

Lijnen

Eigenschappen
Resultaten

Voor betreding Na betreding

Norm 
NOCNSF-KNLTB2-15

Verticale vervorming 23˚C
   5˚C
 40˚C

Schokabsorptie 23˚C
   5˚C
 40˚C

Energiestitutie 23˚C
   5˚C
 40˚C

Stroefheid 23˚C  

Balstuit  (verticaal) 23˚C 
(droog / vochtig) 

Balstuit onder hoek 23˚C  

2mm
1mm
2mm

21%
20%
24%

64%
65%
56%

0.5 / 0.5

96% / 97%

25

2mm

26%

61%

0.5 / 0.5

98%

-

≤ 4mm

≤ 10%, nihil
11 - 20%, laag
21 - 40%, gemiddeld
41 - 50%, hoog
≥ zeer hoog

≥ 40%

0.4 - 0.6
(inclusief glijden)

≥ 80%

15 - 25, traag



De nieuwe definitie van gravel

Claytech is dé gravelbaan van de 21e eeuw. Claytech bestaat uit een vochtregulerend membraan dat wordt 

vastgelijmd aan een verharde ondergrond. De permanente lijnen worden op het membraan aangebracht 

voordat de gravel wordt ingestrooid. De speeleigenschappen zoals de afzet, het glijvermogen en de balstuit 

van Claytech zijn identiek aan die van een gewone gravelbaan. 

Vochtregulerend

Zoals elke gravelbaan dient ook Claytech beregend te worden, hoewel het waterverbruik van een Claytech-

baan beduidend minder is dan van een traditionele gravelbaan. Het vochtregulerende membraan houdt in 

droge perioden het water vast, terwijl het bij regen het water juist afvoert.

Het jaar rond bespeelbaar

Claytech wordt aangebracht op een verharde ondergrond. Hiermee is het voorjaarsonderhoud voorgoed 

verleden tijd; er kan gelijk op een goede baan gespeeld worden. De combinatie van het membraan en de 

geringe laagdikte van het gravel zorgt dat Claytech in 12 maanden bespeelbaar is.

Gravel

Membraan

Lijm

Ondergrond

“Speel zo vaak en zo lang als je wilt”

Lijnen



Gravel brengt tennissers meer plezier en minder blessures. Hard-

court is altijd bespeelbaar en vraagt weinig onderhoud. Claytech 

combineert het beste van deze baansoorten in één product.

Claytech bestaat uit een vochtregulerend membraan dat wordt 

vastgelijmd aan een harde ondergrond. Vervolgens wordt de baan 

ingestrooid met gravel.

Met Claytech behoort het voorjaarsonderhoud definitief tot het 

verleden. Claytech biedt tennissers de mogelijkheid te spelen 

wanneer, zo vaak en zo lang als ze willen. 

Nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe baansoort? Neem dan 

contact met ons op. Wij laten je graag de voordelen van Claytech 

ervaren.
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