
Met meer dan 25 jaar kennis en ervaring is Aquaco marktleider in Nederland op
het gebied van beregeningsinstallaties voor sport en recreatie. Aquaco verzorgde de

systemen van onder meer het tennispark Het Melkhuisje, het Amstelpark, tennispark
Heerhugowaard, maar ook van de Amsterdam Arena, het Philips Stadion in Eindhoven,

De Kuip in Rotterdam en het Gelredome in Arnhem. Aquaco is tevens specialist in
luchtbevochtiging, stofbestrijding, waterbehandeling en waterobjecten.

Voor meer informatie en referenties kunt u contact opnemen met:

Voltweg 1, 6662 PT  Elst
Postbus 98, 6660 AB  Elst

Tel.: (0481) 377 177
Fax: (0481) 373 856

E-mail: info@aquaco.nl
Internet: www.aquaco.nl

Het hele jaar door
tennissen op gravel?

Dat kan
met Aquaco

Het hele jaar door
tennissen op gravel?

Aquaco levert, installeert en onderhoudt de systemen. Zo zorgt Aquaco voor meer 

tennisplezier voor iedereen. Wilt u een optimale bezetting van uw tennisbanen? 

Heeft u plannen voor uitbreiding van het tennispark of is het tijd voor groot onderhoud? 

Dan is nu het moment om met Aquaco te praten over de mogelijkheden.



TV Presikhaaf in Arnhem
is één van de eerste verenigingen
die van tennisbaanverwarming

gebruik maakt. Het bestuur is 
enthousiast. “De investering verdient

zichzelf terug. Niet alleen in geld maar
ook in de vereniging zelf. Die is veel
meer gaan leven.”

“Soms heb je het gevoel dat je op
wintersport bent. Ondanks de kou 

is het heerlijk om te spelen 
in de winterzon.”

De automatische beregeningssystemen van Aquaco hebben 
zich inmiddels ruimschoots bewezen. De conditie van gravelbanen
staat of valt bij een goede waterhuishouding. Een juiste water-
hoeveelheid en waterverdeling zijn daarbij van groot belang. 

Aquaco zorgt ervoor en voorkomt bovendien op adequate en
milieuvriendelijke wijze dat algengroei geen kans krijgt op 
plaatsen die langer vochtig blijven.

Ook Vacudrain draagt, zowel in de zomer als in de winter, 
bij aan een perfect bespeelbare gravelbaan. Dit bijzondere 
ondergrondse drainagesysteem zuigt in natte tijden overtollig
water op efficiënte wijze af. De tennisbanen zijn snel droog en 
dus eerder bespeelbaar. 

Aquaco maakt uw gravelbanen
pas echt rendabel

Buiten ligt een pak sneeuw en het vriest een paar graden. 
Toch wordt er volop getennist op de gravelbanen van uw park.
Onmogelijk? Niet met de unieke tennisbaanverwarming
van Aquaco. Tennisbaanverwarming brengt uw vereniging ook 
’s winters tot leven. Leden van de vereniging hoeven niet 
tijdelijk over te stappen op een andere baansoort. Zij kunnen
gewoon bij hun eigen club terecht en blijven tennissen op
hun favoriete ondergrond. Dat scheelt ook nog eens bles-
sures. Het clubhuis kan gewoon open en dat brengt weer extra
barinkomsten met zich mee. Uw vereniging kan zelfs speciale
‘winterleden’ gaan werven. Nog een voordeel: door gebruik
van de banen in de wintermaanden, krijgt algengroei geen kans.

Het hele jaar door genieten van buitentennis

De beregeningsinstallaties van
Aquaco zijn onzichtbaar in de bodem weg-

gewerkt. Er is geen sprake van hinderlijke obstakels.
Snel roterende sproeiers zorgen voor perfecte spreiding en

dosering van het water, waardoor er geen plasvorming ont-
staat. De installatie werkt volledig automatisch, u heeft 

er geen omkijken naar. Algenbestrijding vindt plaats door 
gedoseerde toevoeging van een milieuvriendelijk middel aan het
beregeningswater. Effectieve algenbestrijding vereenvoudigt het
onderhoud aan gravelbanen. Het Vacudrain-systeem

is gebaseerd op een net van drainagebuizen onder de 
baan. Door onderdruk in de drainagebuizen wordt 

overtollig water actief uit het gravel weggezogen.
Het resultaat is een onderhoudsarme tennis-

baan die intensief te bespelen is.

of winter
Het principe van tennisbaanverwarming is even eenvoudig als
ingenieus. Relatief warm grondwater wordt ’s winters door een 
buizenstelsel gepompt dat net onder het gravel ligt. Ook bij 
lichte tot matige vorst blijft de baan keurig ijs- en sneeuwvrij. 
De natuurlijke ‘warmwaterbuffer’ wordt ’s zomers gevoed met door
de zon opgewarmd water dat wordt teruggepompt in de aarde. 

Stelt u zich eens voor: een tennispark met uitsluitend gravelbanen  waar zowel zomers als ’s winters kan

worden gespeeld. Dat kan met Aquaco, specialist in H2O. Want Aquaco brengt en houdt uw gravelbanen in

topconditie, het hele jaar door. In de zomer zorgen professionele beregeningsinstallaties en drainage-

systemen voor een ideale speelondergrond. In de winter zijn het de unieke tennisbaanverwarming en

opnieuw het drainagesysteem die ervoor zorgen dat de banen gewoon bespeeld kunnen worden. 

zomer...


