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Éra nových podlah 

 
T-Floor: Protože život si na kurtu žádá silné soupeře 

 

Tenis vyžaduje především sílu, rychlost, koordinaci, ale i vhodně zvolenou strategii. Mimořádný výkon a láska k této hře vyžadují 

povrch, který splňuje ta nejvyšší očekávání. 

 

SPORTISCA vyrábí inovativní sportovní systémy umělých trávníků. Nyní SPORTISCA uvádí T-Floor, halový tenisový koberec 

mimořádných kvalit. Speciální konstrukce vlasu společně s tím nejpevnějším polyamidovým vláknem zaručuje moderní povrch 

odpovídající potřebám i těch nejnáročnějších sportovců. 

4 

 



 



Vaše volba 

T-Floor chce více 

 

Vedle sportovně funkčních vlastností byla věnována nejvyšší pozornost ochraně zdraví sportovců  a ochraně 

životního prostředí, stejně jako životnosti produktu a jeho jednoduché údržbě. Inovativní kombinace vysoce 

kvalitních materiálů přináší moderní tenisový koberec se širokou řadou výhod. 

 

Je to vaše volba. 

Na koberci SPORTISCA T-FLOOR lze hrát s granulátem nebo bez něj. 

 

Bez granulátu, umožňující při hře v obuvi s hladkou podrážkou snadné změny směru, anebo se vsypem 

granulátu, kdy klouzavý povrch umožňuje snadné skluzy při hře v obuvi s profilovou podrážkou. 
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T-Floor vám dává více 

 

Běžný koberec 

Halové tenisové koberce se vyrábějí zejména z nebarveného 

polyamidového vlákna. Pomocí kusového barvení se barva aplikuje 

v dodatečném procesu po vyrobení koberce. 

 

SPORTISCA T-Floor 

Koberec SPORTISCA T-Floor je tvořen přízí barvenou pigmentem. 

Tím je usnadněno jeho čištění a zároveň se prodlužuje životnost 

koberce. Tato příze je barvena pigmentem při výrobě vlákna. 

Technologicky pokročilý způsob barvení přináší řadu výhod:  

 

- přesná opakovatelnost barvy  

- homogenní barva povrchu vlasu 

- vysoká barevná stálost 

- odolnost vůči silným čisticím a 

dezinfekčním prostředkům 

Hodnota 
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Přínosy 

Protože život hledá výzvy 

 

Záměrem systému SPORTISCA je nabízet širokou škálu výhod. Mnoho času bylo věnováno průzkumu potřeb všech zájmových skupin. Z 

těchto zjištění pak vycházel vývoj produktů. Společnost SPORTISCA přijala vzrušující výzvu najít způsob, jak splnit požadavky na mno ha 

různých úrovních. 

 

potěšení 
ze hry 

zdraví 

údržba 
životní 

prostředí 

trvanlivost 

PŘÍNOSY 



Přínosy 
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Herní komfort 
 
 

Vysoká hmotnost 
vlasu, společně s 

inovativní konstrukcí 
smyčky s proměnnou 

výškou (vysoká/nízká), 
umožňuje vynikající 
pružnost došlapu a 
komfortní pohyb. 

Optimální parametry 
pro změny směru a 

skluzy 
Snížení kluzného 

odporu usnadňuje 
skluzy a otáčení 

chodidla. Textura s 
proměnlivou výškou 
(vysoká/nízká) tvaru 

písmene V usnadňuje 
pohyb a poskytuje 

noze potřebnou 
přilnavost zabraňující 

nežádoucímu 
uklouznutí. 

Ochrana kloubů 
a svalů 

 
T-Floor poskytuje 

optimální absorpci 
nárazu, a tím splňuje 

požadavky sportovního 
lékařství na ochranu 

kloubů a svalů. 

Bezpečnost při 
pohybu 

 
Linie textury o úhlu 45° 

umožňuje tenisové 
obuvi zaujmout 

správnou startovací 
pozici. Textura o 

vysoké/nízké výšce 
poskytuje potřebnou 
přilnavost a zároveň 

zvyšuje živost pohybu. 

Bez prachu 
 
 

Sametová povrchová 
textura koberce  
T-Floor pohlcuje 

vzduchem nesené 
prachové částice a 
přispívá k čištění 
vzduchu v hale. 

Odstraňování prachu 
pravidelným čištěním 

je velmi snadné. 

Optimální barevný 
odstín 

 
Vynikající viditelnost 
při hře díky výběru 
odstínu na základě 
poznatků sportovní 
psychologie. Odhad 
rychlosti míčku je 

snadnější. 

Žádné zdraví 
nebezpečné materiály 

 
Program SPORTISCA T-

Care zajišťuje 
používání výhradně 

ekologických materiálů 
šetrných k životnímu 

prostředí. 

Autenticita 
 
 

Chování míčku a herní 
vlastnosti koberce T-

Floor jsou velmi 
podobné jako na 

zapískovaném 
povrchu. Hra na 

povrchu T-Floor proto 
vyžaduje jen minimální 

přizpůsobení hry 
povrchu. 

Akustické vlastnosti 
 
 

Díky vysoké hmotnosti 
vlasu pohlcuje koberec 

T-Floor dobře zvuk a 
má mimořádně 

příjemné akustické 
vlastnosti. 

Žádná statická 
elektřina 

 
Díky antistatické 

úpravě není 
koncentrace hráčů 

narušována 
elektrostatickými 

výboji. Navíc na oděvu 
hráčů neulpívá 

granulát a neroznáší se 
jinam. 

 

Bezproblémové 
značení 

 
Lajny jsou vyrobeny ze 

stejného materiálu 
jako koberec a jsou 

dodávány 
z předvýroby. 

Stejnorodost materiálu 
lajn a koberce zajišťuje 

stejnoměrný odskok 
míčku a rovnoměrné 
opotřebení povrchu. 
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Odolnost vůči 
znečištění 

 
Díky použití polymeru 
ve vláknu koberce T-

Floor je koberec 
odolný vůči znečištění 
a snadno se udržuje. 

Vysoká odolnost 
vlákna vůči kapalným i 

ostatním látkám 
zaručuje jednoduché 
odstraňování nečistot 

a skvrn. 

Bezpečné pro životní 
prostředí 

 
Životní prostředí je pro 

nás důležité. Při 
výrobě produktů 

SPORTISCA se 
nepoužívají žádná 
změkčovadla ani 

rozpouštědla. 
 

Výroba šetrná 
k životnímu prostředí 

 
Jakožto aktivní člen 

sdružení GUT 
(Gemeinschaft 

umweltfreundlicher 
Teppichboden – Sdružení 

pro ekologicky šetrné 
povrchy podlah) vyrábíme 

produkty SPORTISCA 
v souladu s nejpřísnějšími 

předpisy na ochranu 
životního prostředí. 

T-CareTM 
 
 

V čele iniciativ pro 
ochranu životního 

prostředí. Společnost 
TISCA TIARA uplatňuje 

velmi vysoké 
standardy pro ochranu 

životního prostředí, 
od vývoje produktu až 

po dokončený 
výrobek. 

Snižování emisí CO2 
 
 

Jakožto držitel 
certifikátu ENAW se 

společnost TISCA 
TIARA podílí 

na snižování emisí CO2 
a optimalizaci 

energetické účinnosti. 
 

T-CycleTM 
 
 

Naše metoda likvidace 
s označením T-CycleTM 

umožňuje likvidaci 
produktů SPORTISCA 
ekologicky šetrným 

způsobem. 

Snadné odstraňování 
skvrn 

 
Jelikož je příze barvená 
pigmentem, lze skvrny 
odstraňovat jakýmkoli 
čisticím prostředkem. 

 

Odolnost vůči čisticím 
prostředkům 

 
Pečlivě vybrané 

barevné pigmenty, 
použité ve vláknech 

koberce T-Floor, 
odolávají i těm 

nejsilnějším čisticím 
prostředkům. Koberec 
SPORTISCA T-Floor se 

snadno čistí 
a uchovává si svou 

barvu. 
 

Účinné hloubkové 
čištění 

 
Po vysání granulátu se 
doporučuje pravidelně 

provádět hloubkové 
čištění koberce 

mokrou cestou, tzv. 
extrakčním čištěním. 

Nízké nároky na údržbu 
 
 

Skluzný povrch (se vsypem granulátu) vyžaduje po 
každém použití zametání speciálním kartáčem, aby 

byl povrch připraven na další hru. Každých 14 dnů je 
potřeba granulát vysávat speciálním vysavačem na 

granulát. 
 

Při použití bez granulátu stačí pravidelné vysávání 
s kartáčovým nástavcem (každých 14 dnů). 
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Otěr vlákna 
 
 

Příze barvená 
pigmentem zaručuje 

dlouhodobou životnost 
díky své vysoké 

odolnosti. Dokonce ani 
pravidelné čištění 

nezpůsobuje téměř 
žádnou ztrátu vlákna. 

 

Optimální šíře role 
 
 

Flexibilní šířka role a 
výroba přizpůsobená 
konkrétním zakázkám 
minimalizují počet švů 

a snižují objem 
odpadu. 

 

Vyrobeno ve 
Švýcarsku 

 
Produkty SPORTISCA 
se vyrábí v závodech 

společnosti TISCA 
TIARA, předního 

švýcarského výrobce 
textilních podlahových 

krytin. 
 

Barevná stálost 
 
 

Vlákna koberce T-Floor 
se vyrábějí s využitím 

pigmentů vysoké 
kvality. Tato příze 

barvená pigmentem 
zaručuje vynikající 

výsledky prokázané při 
zkouškách otěru za 
mokra i za sucha. 

Rekonvalescence 
vlákna 

 
Povrch SPORTISCA T-
Floor nabízí vynikající 

pružnost a rychlé 
opětovné zvedání 

vlákna. 
 

Trvanlivost a odolnost 
 

 
Příze koberce T-Floor je výjimečná speciálním 
průřezem vlákna se stabilní jednovláknovou 

konstrukcí. Díky své fyzické textuře má vlákno 
vynikající pevnost. Kombinace bohatého množství 

značkové příze barvené pigmentem na povrchu vlasu 
a technické konstrukce podkladové vrstvy T-Back 

nabízí klientům koberec vysoké kvality a představuje 
vynikající investici. 
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Barvy 

Protože život potřebuje barvy. 

 

 



. 

J 

   

  

 

 



 


