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АДИНГФАВОРИТ АКРИЛАТЕН СИСТЕМ ЗА ТЕНИСКИ ИГРАЛИШТА

АДИНГФАВОРИТ е акрилатен систем за изведба на тениски игралишта, категоризиран и 
сертифициран според  „ITF“ (Меѓународната Тениска Федерација). Овој акрилен спортски 
систем е во континуитет применуван повеќе од 20 години и претставува докажано долготрајно 
и висококвалитетно решение за изведба на внатрешни и надворешни тениски терени, а притоа 
е лесен за одржување и чистење.  Тениските терени изработени со АДИНГФАВОРИТ може да се 
користат и кога подлогата е влажна. Континуираните подобрувања и иновирања на производот 
од страна на нашите инженери, направија АДИНГФАВОРИТ да е  бренд користен и за 
професионална намена, кој е категоризиран како средно брза подлога за брзина на спортската 
игра по “ITF” Category 3 - Medium. 

 Ш
Со изведбата на АДИНГФАВОРИТ добивате монолитен и водонепропусен 
спортски под, кој е трајно и цврсто прилепен за подлогата, со голема отпорност 
на абразија и УВ зрачење, а кој едновремено претставува декоративно и естетско 
решение во просторот.
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ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА ИЗВЕДБА?

Се поставува на здрава АСФАЛТНА или АРМИРАНО - БЕТОНСКА подлога, со напомена дека пред 
изведбата на АДИНГФАВОРИТ, задолжително се прави пад/наклон на подлогата. Овој наклон, 
треба да биде еднаков по целата површина, од еден до друг крај или од еден до друг агол. За 
поефикасно дренирање, наклонот е најдобро да биде со пократката димензија и треба да изнесува 
од 0.83% (1:120) до 1% (1:100).

*Ориентација СЕВЕР – ЈУГ, заради можност за користење на теренот во текот на целиот ден, без 
попречување од сончеви зраци.

 Изведба на системот АДИНГФАВОРИТ на АСФАЛТНА ПОДЛОГА

Оваа подлога е поеластична, поекономична и полесна за изработка, но не секаде може да се донесе 
и изработи асфалт. Асфалтот АБ 11 (АБ 8) треба да биде со дебелина од најмалку 5 см.

  Изведба на системот АДИНГФАВОРИТ НА АРМИРАНО – БЕТОНСКА ПОДЛОГА

За изработка на оваа подлога, армирано-бетонската плоча треба да биде со јакост мин. C25/30, да 
биде хидроизолирана и при изработка треба да се подели на две работни полиња со дилатациона 
фуга на местото каде ќе биде поставена тениската мрежа. Бетонот треба да биде со старост од 
најмалку 28 дена пред аплицирање на АДИНГФАВОРИТ системот.

Завршно терените се обележуваат со акрилатна боја за обележување на бетонски и асфалтни 
површини - АДИНГМАРКЕР.

АДИНГМАРКЕР

АДИНГФАВОРИТ - БОЕН

АДИНГФАВОРИТ - ГЛЕТ

ПРАЈМЕР - В
АСФАЛТ AB 11 (AB 8) 
min 5 cm

НАБИЕН ТАМПОН (CBR 80) 
min 30 cm

ГЕОТЕКСТИЛ

АДИНГМАРКЕР

АДИНГФАВОРИТ - БОЕН

АДИНГФАВОРИТ - ГЛЕТ

ПРАЈМЕР - В
ХИДРОИЗОЛИРАНА AB ПЛОЧА 
D=min 8 cm

НАБИЕН ТАМПОН (CBR 80) 
min 30 cm

ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ФОЛИЈА

ГЕОТЕКСТИЛ

0,83 до 1%

0,83 до 1%



АДИНГФАВОРИТ АКРИЛАТЕН СИСТЕМ ЗА ТЕНИСКИ ИГРАЛИШТА

ЗЕЛЕН                                                       СВЕТЛО ЗЕЛЕН СИН                                                            СВЕТЛО СИН  

ЦРВЕН                                                       ВИОЛЕТОВ ЖОЛТ                                                         ПОРТОКАЛОВ

СИВ                                                            ПЕСОК                                                       ГРАФИТ

ТОН КАРТА

* Можни се мали отстапувањa како последица од печатарски причини
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АДИНГФАВОРИТ е одлично и трајно решение за изведба на подови за останати спортски 
намени за рекреативна употреба (патеки за рекреација, кошаркарски, ракометни и фудбалски 
игралишта итн.) кој е нашироко применуван во урбаните средини.


