 0تا  100ساخت زمین تنیس

 +مشاوره رایگان

لینک ویدئو:
اگه میخوای جواب همه ی سواالتی که درباره ی ساخت زمین تنیس داری رو پیدا کنی این مقاله رو تا انتها بخون.

صفر تا صد ساخت یک زمین تنیس
(تمامی اطالعاتی که قبل از ساخت یک زمین تنیس باید کسب کنیم)

فهرست مطالب
 - 1چه نوع سطح زمین تنیسی را برای احداث انتخاب کنیم( بررسی دقیق انواع زمین تنیس )
1-1انتخاب صحیح نوع سطح زمین تنیس
1-2زمین تنیس خاک رس( زمین تنیس اقتصادی و مقرون به صرفه )
1-3زمین تنیس هارد( هارد کورت)
 1-4چمن مصنوعی
 -2ساخت زمین تنیس اقتصادی ( خاک رس)
2-1استانداردها و مشخصات مکان احداث زمین تنیس
2-2هزینه های احداث زمین تنیس خاک رس (عوامل موثر در کاهش هزینه های پروژه)
2-3برآورد هزینه های احداث و تفاوت تیپ اجرایی زمین ها
2-4حق الزحمه اجرای زمین تنیس توسط تیم متخصص شرکت تنیس امیران

 -3چگونه میتوانیم یک زمین یا باشگاه تنیس با کیفیت بسازیم؟
3 -1آیا میتوانیم خود ما یک زمین تنیس خوب بسازیم؟
 3-2اجرای کامل زمین یا باشگاه تنیس توسط تیم متخصص شرکت تنیس امیران
 -4چطور با خیال آسوده و راحت برای ساخت یک زمین یا باشگاه تنیس سرمایه گذاری کنیم؟
 -5آیا میتوانیم از زمین یا باشگاه تنیس خود در پاییز و زمستان هم بطور کامل استفاده کنیم؟
 5-1مزایای استفاده از این سالن ها
 -6آیا ساخت یک باشگاه تنیس توجیح اقتصادی و بازخورد مالی دارد؟
 6-1از مزایای احداث و راه اندازی یک باشگاه تنیس حرفه ای
 -7توجیح و مشخصات فنی احداث انواع زمین تنیس
 خاک رس
 هارد کورت
 چمن مصنوعی

(صفر تا صد ساخت یک زمین تنیس)
 .1چه نوع سطح زمین تنیسی را برای احداث انتخاب کنیم( بررسی دقیق انواع زمین تنیس ) :
1-1یکی از اولین اطالعاتی که میبایستی درمورد ساخت یک زمین تنیس بدست می آوردیم انتخاب صحیح نوع سطح زمین تنیس با
توجه به در نظر داشتن:


میزان بودجه در نظر گرفته شده برای احداث



شرایط فعلی و ویژگی های محل احداث



شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مکان احداث



نوع کاربری زمین تنیس مورد نظر (باشگاهی یا شخصی)

انواع زمین تنیس دارای استاندارد موجود در کشور :خاک رس – هارد کورت – چمن مصنوعی

 1-2زمین تنیس خاک رس( زمین تنیس اقتصادی و مقرون به صرفه ):
ساخت زمین تنیس خاک رس در کشورمان بسیار محبوب است و زمین های تنیس خاکی از کندترین زمین ها برای جهش توپ میباشند .
زمینهای خاک رس به رنگهای قرمز و سبز هستند که زمینهای خاک رس سبز در آمریکا و زمینهای خاک رس قرمز در آمریکای جنوبی و اروپا و
کشور ما بسیار کاربرد دارد و از تفاوتهای آن میتوان به کند بودن خاک رس قرمز نسبت به خاک رس سبز اشاره کرد  .بازیکنانی که به صورت
بسته بازی میکنند در حقیقت تسلط بیشتری به قسمت عقب زمین ( )Baselinerدارند این زمینها ،زمینهای مورد عالقه شان است .
در مسابقاتی که بر روی زمین تنیس خاک رس برگزار می شود چون سرعت توپ بر روی این نوع زمین تنیس کمتر و بانس توپ (ارتفاع گرفتن
توپ پس از برخورد به زمین بیشتر است زمان زیادی بازی به طول می انجامد و ضربات بیشتری بین بازیکنان رد و بدل می شود از این رو
مسابقات تنیس خاک رس جذاب تر و لذت بخش تر می باشد .این امر به بازیکنانی مانند رافائل نادال  ،بیورن بورگ  ،کریس اورت  ،جاستین
هینن اجازه داده است تا در مسابقات اوپن فرانسه ( )Roland Garrosقهرمانی های زیادی را کسب کنند.
دلیل اینکه به آن زمین تنیس اقتصادی میگویند موجود بودن تمامی مصالح و مواد اولیه مورد نیاز آن در کشور میباشد از این رو هزینه های
احداث این نوع زمین نسبت به هارد کورت و چمن مصنوعی که مواد اولیه آنها تماما وارداتی بوده بسیار کمتر میباشد و همچنین توجیح
اقتصادی مناسبی برای احداث در مدل باشگاهی (تعداد زمین تنیس بیشتر) دارد.

مزایا :

. 1هزینه احداث زمین تنیس خاک رس نسبت به زمین هارد و چمن مصنوعی بسیار مقرون به صرفه میباشد.
 .2توجیح اقتصادی مناسب برای احداث باشگاه های تنیس (بازگشت سرمایه اولیه در مدت زمان اندک)
 .3قابلیت بازسازی و تعمیرات با هزینه اندک
 .4طول عمر زمین خاک با رعایت اصول نگهداری بسیار باال بوده
 98 .5درصد زمینهای تنیس در ایران خاک رس بوده
 .6آمارهای علمی نشان میدهد میزان آسیب دیدگی ورزشکاران در این زمین ها به دلیل جنس سطح ،کمتر از انواع دیگر زمین تنیس ها
میباشد.
معایب:

.1

آماده سازی بوسیله نیروی انسانی (که البته میتوان با اجرای سیستم مکانیزه آماده سازی این مشکل را رفع کرد)

 .2مصرف آب برای آماده سازی و نگهداری زمین تنیس( که البته با اجرای سیستم مکانیزه آب پاشی و یا استفاده از زمین تنیس های
هیدرو میتوان مصرف آب را بسیار کاهش داد)
 1-3 .3زمین تنیس هارد( هارد کورت):
 .4زمین تنیس هارد کورت یا کفپوش یکی از پر استفاده ترین زمین های تنیس است که معموال در باشگاههای تنیس روباز ( بدون
سقف ) کاربرد دارد .در زمین تنیس کفپوش از مواد پلی اورتان و یک الیه ارتجاعی (  )Cushion Padاستفاده می شود ،در قسمت
زیرین این زمین از الیه بتن و بتن مسلح یا آسفالت استفاده میگردد  .این زمینها در حقیقت سریعتر از زمینهای خاک رس هستند
و در آن بازیکنان ضربات قوی تر و همچنین امتیازگیری در آن کوتاه است بدلیل اینکه سرعت توپ در این زمین بیشتر از زمین
خاک رس است  .الزم به ذکر است مواد اولیه ساخت این نوع زمین تنیس وارداتی بوده و با دو عامل نرخ ارز و محدودیت واردات
اجناس خارجی در ایران مرتبط میباشد از این رو در شرایط فعلی اقتصادی کشور ما برند های با کیفیت بسیار کمیاب و گران قیمت
میباشد همچنین باید در نظر داشت در احداث زمین تنیس هارد کورت سه عامل بسیار مهم است :
 .1 .5انتخاب نوع زیرسازی و اجرای تخصصی آن وابسته به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مکان احداث
 .2 .6استفاده از مواد پلی اورتان با برند معتبر و باکیفیت باال
 .3 .7اجرای تخصصی و دقیق کفپوش پلی اورتان در زمان مناسب (در نظر داشتن رطوبت هوا و زیرسازی زمین تنیس و شرایط دمای
هوا)

مزایا:
 .1داوم و ثبات رنگ در برابر خورشید
 .2عدم جرم پذیری و آنتی باکتریال
 .3مقاومت باال در برابر آب ،برودت و حرارت محیط
 .4نگهداری آسان و کم هزینه ،قابل شستشو
معایب:
 .1هزینه احداث بسیار بیشتری به نسبت زمین تنیس خاک رس دارد
 .2در صورت استفاده از متریال نامرغوب یا اجرای غیر تخصصی کفپوش امکان بازسازی و ترمیم ندارد
 .3زیرسازی باید باکیفیت و دقت باال انجام شود زیرا که در کیفیت نهایی و طول عمر کفپوش بسیارموٍثر میباشد
 .4برای اجرای این نوع زمین تنیس شرایط زمان اجرا از لحاظ دما،گرد و غبار و رطوبت باید مد نظر قرار بگیرد

 .5نداشتن توجیح اقتصادی برای احداث باشگاه تنیس (مدت زمان بسیار برای بازگشت سرمایه اولیه )

 1-4 .6چمن مصنوعی :
 .7زمین تنیس چمن مصنوعی درواقع نوعی اززمین های تنیس کارپت یا موکت میباشد که در رول هایی با ابعاد مختلف در
کنار یک دیگر چسبانده میشود  .در اینجا دو مدل زمین تنیس چمن مصنوعی به شرح زیر است:

.1 .8چمن با الیاف فیبرلیت صاف) Class II : Recreational ( :
.9

دارای ترکم باالیی می باشد و همین تراکم باال از کوبیده شدن و جهت گرفتن الیاف جلوگیری میکند.که این مسئله
در تنیس بسیار حائز اهمیت است زیرا هرگونه تغییر جهت در مسیر حرکت توپ باعث تاثیر گذاشتن در روند بازی و
کاهش کیفیت فنی مسابقه میگردد.ارتفاع این نوع چمن  16میلیمتر(این ارتفاع از لحاظ جهش وسرعت توپ پس از
برخورد به سطح چمن برای بازی تنیس استاندارد و مورد تایید فدراسیون جهانی تنیس است) و در چند رنگ مخصوص
زمین های روباز موجود میباشد .در این نوع چمن نیازمند سیلیس می باشد (.سیلیس باعث استحکام شکل ظاهری و
تنظیم جهش توپ میگردد)

.2چمن با الیاف فیبرلیت مجعد و پیچیده) Class I : Competition ( :
از فیالمنت های فِردار،پیچیده و به هم تنیده تشکیل شده و بافت و ساختار بسیار متراکمی دارد.مهمترین ویژگی فیالمنت مجعد این
است که هیچگونه سمت وسو و جهتگیری (خواب) مشخصی ندارد و در نتیجه باگذشت زمان و استفاده از چمن ،هیچ نیازی به شانه زنی و اصالح
شکل ظاهری ندارد،همچنین نیازی به پخش سیلیس در سطح چمن نیز ندارد و گزینه بسیار مناسبی جهت زمین تنیس حرفه ای با ماندگاری باال
می باشد.

مزایا:
.1عمر ودوام بسیار باال
.2زیرسازی کم هزینه و آسان
.3دوام و ثبات رنگ در برابر خورشید
.4مقاومت باال در برابر آب ،برودت و حرارت محیط
.5قابلیت جمع آوری و انتقال به مکانهای دیگر
.6نصب آسان و سریع
.7نگهداری آسان و کم هزینه
معایب:
.1هزینه باالی راه اندازی

.2نداشتن توجیح اقتصادی برای احداث باشگاه تنیس (مدت زمان بسیار برای بازگشت سرمایه اولیه )

 -2ساخت زمین تنیس اقتصادی ( خاک رس):
 2-1استانداردها و مشخصات مکان احداث زمین تنیس:
مساحت و ابعاد مورد نیاز :استاندارد رسمی برای ابعاد کلی یک زمین تنیس  :طول= 36.57متر عرض=18.289متر مساحت= 669متر مربع
که در داخل این مساحت خط کشی های زمین تنیس به طول=23.77متر و عرض=10.973متر قرار می گیرد،در نظر داشته باشید که حاشیه
اطراف خط کشی ها جزئی الزامی از زمین تنیس بوده و در کیفیت بازی تنیس بسیار حائز اهمیت می باشد.با این حال برای احداث زمین تنیس
ویالیی که ماهیت تفریحی و تمرینی دارند امکان کاهش طول و عرض زمین تاحدی وجود دارد برای مثال ابعاد  34در  16متر.

 زاویه تابش خورشید نسبت به زمین تنیس(موقعیت مکانی زمین تنیس):از دیگر عوامل مهم در ساخت زمین تنیس
در نظر گرفتن زاویه تابش خورشید نسبت به موقعیت مکانی زمین تنیس می باشد این زاویه می بایستی  22درجه طول طمین
تنیس از راستای شمال به جنوب به سمت شمال شرقی قرار گیرد که اصطالحاً شمالی جنوبی می گویند ولی در واقع شمال شرقی
به جنوب غربی می باشدوبرای اطمینان از این زاویه در هنگام جانمایی اولیه زمین تنیس قبل از احداث می توانید ازاپلیکیشن

قطب نمای گوشی خود استقاده نمایید.

 نوع پوشش بستر اولیه مکان احداث(چه نوع سطح برای ساخت زمین تنیس خاک رس مناسب است؟)
یکی از بهترین و متداولترین سطوح برای احداث زمین تنیس خاک رس ،بستر های خاکی یا مخلوط سنگ و
خاک است که دارای تراکم باال باشد.
البته الزم به ذکر است سطوحی از جنس ماسه ،بتن،آسفالت ،قیر وگونی و حتی کفپوش های مستهلک شده
سالنها نیز میتواند بستر مناسبی برای ساخت یک زمین تنیس خاک رس باشد والبته می توان با استفاده از
روش های نوین و علمی شرکت تخصصی تنیس امیران و اعمال برخی تغییرات بر روی این سطوح بدون جمع
آوری و تخریب آنها(که عموماً هزینه زیادی در پی دارد)این سطوح را به بستری بسیار مناسب تر از بستر
های خاکی تبدیل نمود(.با مشاورین ما تماس بگیرید)
نکته  :1برخی از مکان های احداث زمین تنیس که به دلیل رطوبت باال دارای حجم زیادی از پوشش گیاهی و
علف های هرز می باشد  ،میبایستی پس از تسطیح و برداشت بستر اولیه از سموم حالل در آب که دارای
قابلیت نابارور نمودن زمین دارد استفاده نمود.
نکته :2در نظر داشته باشید که حتی االمکان برای تسطیح و اعمال شیب بستر اولیه مکان احداث از روش
خاک برداری به جای خاک ریزی استفاده شود زیرا که ممکن است در اینده قسمت های خاک ریزی شده
دچار نشست های ثانویه شود و بخش هایی از زمین تنیس را تخریب کند.
نکته  :3در مراحل احداث زمین های تنیس رو باز میبایستی شیب استاندارد زمین از همان بستر اولیه
بصورت دقیق لحاظ گردد ( 0.3درصد در عرض  0.4درصد در طول)
 امکان ورود ماشین آالت به محل احداث:
در نظر داشته باشید که محل احداث راه دسترسی ماشین آالتی از قبیل گریدر،غلطک های
راهسازی،کامیون و لدر را داشته باشد زیرا که این امر تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه ها و هم افزایش
سرعت و کیفیت زیرسازی های زمین تنیس دارد.
البته الزم به ذکر است در صورتی که مکان احداث غیر قابل دسترسی باشد و امکان ورود اینگونه ماشین
آالت نباشد می توان با روش های جایگزین  ،تغییر در شیوه اجرای پروژه وتغییر مصالح این مشکل را رفع
نمود(با مشاورین ما تماس بگیرید)
 انشعاب آب و برق :انشعاب آب و برق از ملزومات یک مکان احداث زمین تنیس می باشد زیرا که انجام
برخی از مراحل احداث زمین تنیس کامال وابسته به وجود این انشعابات می باشد
 هموار بودن مکان احداث زمین تنیس  :هموار بودن و داشتن کمترین اختالف ارتفاعی در سطح مکان احداث
یکی از نکته های قابل توجه در انتخاب محل احداث زمین تنیس می باشد

 2-2هزینه های احداث زمین تنیس خاک رس (عوامل موثر در کاهش هزینه های پروژه):
 انتخاب مکان احداث مناسب که دارای نقاط قوت بیشتری باشد ( 1-1استانداردها و مشخصات مکان احداث
زمین تنیس)
 جانمایی و چیدمان صحیح زمین های تنیس در کنار یکدیگر.
 در نظر داشته باشید که در هنگام احداث چند زمین تنیس جانمایی صحیح زمین ها در کنار یکدیگر میتواند از
طریق اشتراک هایی که در مصالح( مثل فنس کشی ،پایه های روشنایی و )...و زمان کارکرد ماشین آالت ایجاد
میکند باعث کاهش  10تا  15درصدی در هزینه های احداث گردد .برای مثال در احداث دو زمین تنیس ،یکی از
جانمایی های صحیح کنار هم قرار گرفتن این دو زمین از طول میباشد.
 هزینه های باربری مصالح پروژه :فاصله ی مکان تامین مصالح پروژه از محل احداث به دلیل مقدار قابل توجه
مصالح در الیه سازی ها تاثیر بسزایی در افزایش یا کاهش قیمت مصالح دارد از این رو انتخاب نزدیک ترین
مکان جهت تامین مصالح بسیار حائز اهمیت میباشد.
 در نظر گرفتن حداقل استاندارد ها در بخش های فرعی یک زمین تنیس :برای مدیریت هزینه های احداث
میتوان از یک روش ساده استفاده نمود ،بخش های فرعی زمین تنیس را با حداقل استاندارد در نظر گرفت که
به دنبال آن کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت برای مثال فنس کشی که شامل ضخامت فنس  ،ارتفاع
فنس و پایه های فنس ها میباشد را میتوان به جای فنسی با ضخامت  3.5میلیمتر و ارتفاع  6متر در عرض
زمین از فنسی با ضخامت  2.2و ارتفاع  4متر استفاده نمود.
نکته :هرگز در بخش های اصلی زمین تنیس که شامل کفپوش خاک رس میشود هزینه ها را کاهش ندهید زیرا
که کاهش این هزینه ها که در واقع با کاهش مصالح ایجاد میشود باعث افت سطح کیفی زمین تنیس میگردد و
هزینه های تعمیرات و نگهداری آن را در آینده به شدت افزایش میدهد.
 داشتن برنامه ی مدیریت پروژه طبق برنامه زمان بندی :قبل از شروع ساخت یک زمین تنیس داشتن یک
برنامه مشخص ،دقیق و زمان بندی شده از تمامی مراحل احداث زمین تنیس میتوان تاثیر بسزایی در مدیریت
هزینه های احداث داشته باشد
نکته :مصالح ،مواد اولیه و تجهیزات ساخت یک زمین تنیس را پیش از شروع عملیات پروژه ،بررسی و خریدای
کنید.

 2-3برآورد هزینه های احداث:
 فرم برآورد دقیق هزینه های احداث :
یکی از عوامل موثری که میتواند شما را در پروژه احداث یک زمین تنیس کمک کند داشتن یک برآورد هزینه
ی دقیق از مصالح و تمامی موارد مورد نیاز برای ساخت یک زمین تنیس با مقدار و میزان دقیق است .از این رو
یکی از خدمات منحصر به فرد شرکت تخصصی تنیس امیران ارائه لیست برآورد هزینه های احداث در چندین
پکیج با کیفیت های متفاوت به کارفرما میباشد که در واقع تمامی مصالح ،نیروی انسانی ،تجهیزات و ماشین
آالت مورد نیاز برای احداث یک زمین تنیس بصورت کامل در آن قید شده است و حتی این امکان را به کارفرما
میدهد که در صورت تمایل تمامی مصالح و ملزومات پروژه را ،خود با نظارت و تایید کیفی توسط مهندسین
شرکت تهیه نماید.

نمونه فرم برآورد در تاریخ 1401/01/15

هزینه های برآورد شده برای احداث  1زمین تنیس بوده و در صورت افزایش تعداد و امکان اجرای جانمایی صحیح زمینهای
تنیس هزینه های اجداث (به دلیل اشتراک در برخی از قسمت های ذکر شده در فرم برآورد) بین  10تا  % 15کاهش می
یابد.
سطح کیفی  A+و A++دارای سیستم مدرن زهکشی  ،جذب آب یا حفظ رطوبت زمین بوده و همچنین این  4مدل سطح
کیفی در تاسیسات وبخش های جانبی از قبیل نوع فنس کشی،تور،جدول کشی و  ...با یکدیگر متفاوت می باشند.
ساختار زمین تنیس تیپ (A++)1که در واقع نام آن زمین تنیس هیدرو می باشد دارای ساختارو تجهیزات کامال متفاوتی
است که باعث میگردد زمین تنیس خاک رس دارای  2وضعیت متفاوت برای فصول گرم و سرد باشد(جذب آب و سرعت بسیار
باالی خشک شدن در بارندگی ها-مرطوب نگه داشتن زمین در هوای گرم و کاهش میزان مصرف آب برای آماده سازی زمین)

مدت زمان اجرای پروژه توسط مهندسین شرکت وابسته به نوع سطح کیفی از  10الی  20روز کاری می باشد.
 مزیت های فرم برآورد هزینه های احداث:
 نظارت دقیق کارفرما بر کل روند خرید و هزینه های صرف شده در پروژه
 شفاف سازی تمامی هزینه های صرف شده در پروژه
 حذف مبالغ اضافه تهیه مصالح توسط پیمانکار پروژه ( :حذف پورسانت ها و هزینه های باالسری کار)
 امکان مدیریت هزینه ها توسط کارفرما ( :در این روش کارفرما می تواند خرید مصالح و تجهیزات
مورد نیاز پروژه را همچنین از مراکز مورد تایید خود انجام داده همچنین می تواند از تجهیزات موجود
خود در صورت امکان در پروژه استفاده نماید( مثل آهن آالت  ،فنس  ،پرژکتور ،سیمان  ،جدول و ) )...
 افزایش سرعت اجرای پروژه به دلیل همکاری کارفرما در خریداری نمودن مصالح
 کاهش هزینه های احداث
2-4حق الزحمه اجرای زمین تنیس توسط متخصصین مــا(:جهت اطالع دقیق از هزینه ها با ما تماس
بگیرید)((حرفـــــــه ای عمـــل کنید)
از جمله مزیت های اجرای پروژه های باشگاه های تنیس توسط تیم ما:
 طراحی متد و نحوه اجرای الیه سازی ها براساس شرایط جغرافیایی مکان احداث (سیستم های مدرن
زهکشی و حفظ رطوبت زمین)
 مدیریت زمان و هزینه های اجرای پروژه
 نظارت و حضور تمام وقت در مدت زمان اجرای پروژه
 نظارت و حضور تمام وقت مهندسین ما در طول پروژه
 ارائه ضمانت نامه رسمی به کارفرما
 ارائه کامل دستورالعمل های نگهداری زمین های تنیس

 3-2اجرای کامل زمین یا باشگاه تنیس توسط تیم متخصص شرکت تنیس امیران:
(جهت اطالع دقیق از قیمت ها با ما تماس بگیرید)
از جمله مزیت های اجرای پروژه های باشگاه های تنیس توسط تیم ما:
 طراحی متد و نحوه اجرای الیه سازی ها براساس شرایط جغرافیایی مکان احداث (سیستم های مدرن زهکشی
و حفظ رطوبت زمین)
 مدیریت زمان و هزینه های اجرای پروژه
 نظارت و حضور تمام وقت در مدت زمان اجرای پروژه
 نظارت و حضور تمام وقت مهندسین ما در طول پروژه
 ارائه ضمانت نامه رسمی به کارفرما
 ارائه کامل دستورالعمل های نگهداری زمین های تنیس
 -4چطور با خیال آسوده و راحت برای ساخت یک زمین یا باشگاه تنیس سرمایه گذاری کنیم؟
راهکار :
 استفاده از یک تیم متخصص و با تجربه دارای سابقه کاری معتبر
 عقد قرارداد رسمی با شرکت سازنده که شامل  :برآورد هزینه ها ،برنامه زمانبندی عملیات پروژه ،شرح دقیق عملیات
پروژه ،تعهدات قانونی کارفرما و مجری و شرایط پرداخت
 دریافت ضمانت نامه رسمی پس از ساخت از شرکت سازنده
 -5آیا میتوانیم از زمین یا باشگاه تنیس خود در پاییز و زمستان هم بطور کامل استفاده کنیم؟
بله ،با در نظر داشتن شرایط جغرافیایی و آب و هوایی ایران بهترین و کاربردی ترین راه حل برای این موضوع استفاده از
سالن های موقت که با سازه های داربست و برزنت اجرا میشود  ،است.

 5-1مزایای استفاده از این سالن ها:

 دارای کمترین هزینه برای احداث
 سرعت باالی جمع آوری و نصب (سازه موقت)
 ساختار اصلی این سازه دارای مصالح زنده میباشد (سازه های داربستی به راحتی قابل فروش میباشند)
 دارای فضای مناسب برای بازی تنیس
 قابلیت اجاره کردن ماهیانه این سازه

 -6آیا ساخت یک باشگاه تنیس توجیه اقتصادی و بازخورد مالی دارد؟
بله  .در شرایط فعلی اقتصادی ایران شما میتوانید با یک سرمایه گذاری معقول یک مجموعه تنیس احداث نمایید
و با مدیریت و اجرای برنامه های راهبردی مناسب به کسب درآمدی ایده آل دست یابید (جهت مشاوره احداث،
راه اندازی وچگونگی افزایش سودآوری یک باشگاه تنیس حرفه ای با ما تماس بگیرید)

 6-1از مزایای احداث و راه اندازی یک باشگاه تنیس حرفه ای:
 توجیه اقتصادی مناسب :بازگشت سرمایه اولیه و سود دهی ایده آل به نسبت سرمایه گذاری اولیه
 مدیریت آسان  :به دلیل انفرادی بودن ورزش تنیس حتی در صورت تکمیل بودن تمامی سانس های
آموزشی و تمرینی تعداد افراد محدودی در باشگاه تردد دارند
 اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار های جانبی :راه اندازی یک کافی شاپ ،فروشگاه لوازم تنیس و دیگر
امکانات رفاهی عالوه بر ایجاد اشتغال زایی جدید بر کیفیت خدمات دهی یک باشگاه تنیس حرفه ای نیز
اضافه می نماید ( برای مثال در یک باشگاه تنیس با چهار زمین تنیس تعداد  10الی  15نفر میتوانند
مشغول به کار شوند)
 توسعه فرهنگی ،ورزشی :ایجاد یک محیط سالم ،پرنشاط و کم حاشیه برای افراد جامعه
 تنیس ورزشی برای همه سنین  :ساختار ورزش تنیس ،روش های آموزشی مدرن و تجهیزات مرتبط با
سن و فیزیک بدنی افراد باعث گردیده که این ورزش مخاطبین بسیار زیادی از سنین  3الی  80سال را
داشته باشد

 -7توجیه و مشخصات فنی احداث انواع زمین تنیس
مشخصات اجرا وبرآوردهای مالی احداث زمینهای تنیس همراه با جزییات اجرا  3نوع زمین تنیس -1 :خاک رس-2هاردکورت -3چمن مصنوعی با باالترین
سطح کیفیت )Grade (A
احداث زمین تنیس خاک رس حرفه ای (

)

باتوجه به اینکه بیشترین تعداد زمینهای تنیس موجود در کشور مربوط به زمین تنیس خاک رس می باشد که این موضوع به دلیل -1هزینه بسیار کمتر نسبت به دیگر انواع
زمین تنیس -2در دسترس بودن تمامی مصالح و تجهیزات ساخت این نوع زمین در داخل کشور-3توجیه اقتصادی مناسب جهت احداث باشگاه های تنیس با زمین های خاک
رس  ،می باشد از این رو شرکت تخصصی تنیس امیران با بهرگیری از متخصصان  ،تحقیقات ،آزمایشات گسترده ای که درپروژه های احداث باشگاههای تنیس متعدد در شهر
های مختلف کشور طی چندین سال انجام داده است توانسته با متد های علمی مشکالت عمده و ضعفهای رایج زمین تنیس خاک رس را به حد اقل برساند و زمینهای تنیس
خاک رس بسیار با کیفیت با کمترین میزان تعمیرات و نگهداری را احداث نماید.

مشخصات فنی:
.1کیفیت منحصر بفرد کفپوش نهایی زمین تنیس  .2دوام و طول عمر باال .3مقاومت برشی باال و تراکم فوق العاده سطح نهایی زمین تنیس .2دارای سیستم
زهکشی مدرن .3سیستم حفظ رطوبت زمین .4دارای سیستم آبپاشی مکانیزه:ویژگی های این سیستم*:کاهش هزینه های تعمیرات*کاهش هزینه های
نگهداری و آمادسازی زمین*افزایش سرعت آماده سازی زمین*کاهش هزینه نیروی انسانی*افزایش سطح کیفی زمین*کاهش مصرف آب
مدت زمان اجرای پروژه برای یک زمین تنیس خاک رس 10 :روز

مراحل اجرای پروژه:
طراحی نهایی شیوه اجرا و ترکیبات الیه های زمین تنیس پس از بازدید تخصصی و دقیق محل پروژه وابسته به شرایط آب و هوایی و بستر موجود خاک ،صورت
خواهد گرفت.مراحل زیر یک نمونه از مدل های اچرای زمین تنیس خاک رس در سطح کیفی )) Bاست :
 .1نقشه برداری و تعیین شیب،آماده سازی بستر اولیه و اجرای شبکه تخلیه آب قبل از زیر سازی اولیه
.2اجرای سطح اولیه زیر سازی بر روی کل سطح بوسیله مصالح با دانسیته معین در ضخامت مشخص
.3ریگالژ و شیب بندی الیه اولیه زیرسازی بر اساس کدهای نقشه برداری
.4اجرای الیه  2زیر سازی اولیه در ضخامت و شیب معین
 .5تراکم الیه  2زیرسازی
.6اجرای الیه نهای زیرسازی اولیه
.7تراکم الیه نهایی
.8اجرای الیه میانی بصورت  2بخشی ،تسطیح و ریگالژ براساس کدهای نقشه برداری که ترکیب  3نوع مصالح با دانسیته متفاوت میباشد
.9ایجاد بیشترین حد تراکم +لکه گیری سطح نهایی الیه میانی

.10جدولکشی محدوده زمین تنیس
.11لوله کشی آب ،لوله کشی کابلهای برق و نصب تجهیزات آبپاشی زمین
.12نصب پایه های فنس و فنسکشی
.13نصب پایه های نورافکنهای زمین تنیس
.14اجرای سیستم نورپردازی تخصصی زمین تنیس
.15اجرای الیه اصلی زمین تنیس با ضخامت و شیب بندی معین در کل سطح زمین بصورت بسیار دقیق و تخصصی
 .16ایجاد بیشترین حد تراکم الیه اصلی
.17اجرای کانالهای تخلیه آب اطراف زمین
 .18اجرای الیه نهایی زمین تنیس
.19اجرای عملیات تراکم چند مرحله ای
.20تسطیح تخصصی الیه نهایی و آماده سازی سطح جهت خطکشی
 .21خطکشی زمین تنیس
.22تسطیح تخصصی کاور نهایی خاک رویه +تراکم نهایی
 .23نصب پایه های تور و تور زمین تنیس

هزینه اجرای زمین تنیس خاک :فرم برآورد هزینه های ساخت  1زمین تنیس خاک رس در  2تیپ اجرایی  A++ , Bبه پیوست آمده است.
گارانتی 5 :A++سال

اجرای هاردکورت تیپ ) Class I : Competition ( : A
.8الیه نهایی )(top coat

مشخصات فنی:

.7الیه میانی((wear coat
.6ماستیک ((optional
.5الیه تقویت کننده الیاف شیشه ای)(optional
.4ماستیک)(pore sealer
.3الیه گرانولی،شاک پد رولی
.2پرایمر پلی اورتان
 .1زیرسازی بتنی

مواد پلی اورتان مصرفی در تیپ  Aپکیج مواد دارای  3 Grade Aکشور آلمان،ایتالیا و کره جنوبی بوده که در داخل کشور فرموله میگردد.
)(Bayer- Royal Dutch Shell

اجرای هارد کورت تیپ ) Class II : Recreational ( : B
در این مدل الیه های 3و 5از مراحل اجرا حذف می گردد
مدت زمان اجرای پروژه برای یک زمین :
زیرسازی و کف سازی بتنی4 :روز
اجرای پلی اورتان و کفپوش4:روز

نکته مهم:
برای اجرای کفپوش باید حداقل  30روز اززمان بتن ریزی بگذرد تا بتن به مقاومت مطلوب خود رسیده باشد و رطوبت سطح در زمان اجرا نمیبایستی بیشتر از %5
باشد،رعایت این نکته در طول عمر و کیفیت کفپوش بسیار موثرمی باشد،
مشخصات فنی الیه میانی و الیه نهایی:

هزینه های اجرای هارد کورت:
 .1زیرسازی و بتن ریزی تخصصی برای احرای کفپوش پلی اورتان(زیرسازی بتنی یکی از انواع زیرسازی های هارد کورت است) :هر متر مربع (تماس بگیرید)

مراحل اجرا

توضیحات

1

بتن مگر

ضخامت– cm 15 :عیار سیمان - kg/m3 150از طرفین  Cm20بیشتر از فنداسیون اجرا

2

آرماتور بندی

گردد
فاصله بین خاموتها – cm20فاصله آرماتورها تا سطح قالبندی cm5

 3بتن ریزی+ترکیب الیاف پلی پروپیلن ضخامت– cm 15 :عیار سیمانkg/m3 400
+ماله پروانه ای

الیاف در هر مترمکعب  kg2با فوق روان کننده پلی کربوکسیالت مخلوط شود و به تراک
میکسر اضافه گردد

.2اجرای هارد کورت تیپ  : Aهر متر مربع( :تماس بگیرید)
 .3اجرای هارد کورت تیپ  : Bهر متر مربع(تماس بگیرید)
گارانتی تیپ  1: B,Aسال

احداث زمین تنیس چمن مصنوعی:
چمن مصنوعی برند  Sporttiscaساخت کشور سویس بوده که این شرکت در رزومه کاری خود فروش این محصول را به تنها مسابقات گرند اسلم چمن در دنیا
،ویمبلدون را دارد.این محصول در دومدل موجود می باشد:
.1چمن با الیاف فیبرلیت صاف) Class II : Recreational ( :
دارای ترکم باالیی می باشد و همین تراکم باال از کوبیده شدن و جهت گرفتن الیاف جلوگیری میکند.که این مسئله در تنیس بسیار حائز اهمیت است
زیرا هرگونه تغییر جهت در مسیر حرکت توپ باعث تاثیر گذاشتن در روند بازی و کاهش کیفیت فنی مسابقه میگردد.ارتفاع این نوع چمن  16میلیمتر(این ارتفاع
از لحاظ جهش وسرعت توپ پس از برخورد به سطح چمن برای بازی تنیس استاندارد و مورد تایید فدراسیون جهانی تنیس است) و در چند رنگ مخصوص زمین
های روباز موجود میباشد .در این نو چمن نیازمند سیلیس می باشد (.سیلیس باعث استحکام شکل ظاهری و تنظیم جهش توپ میگردد)

.2چمن با الیاف فیبرلیت مجعد و پیچیده) Class I : Competition ( :
از فیالمنت های فِردار،پیچیده و به هم تنیده تشکیل شده و بافت و ساختار سیار متراکمی دارد.مهمترین ویژگی فیالمنت مجعد این است که هیچگونه
سمت وسو و جهتگیری (خواب) مشخصی ندارد و در نتیجه باگذشت زمان و استفاده از چمن ،هیچ نیازی به شانه زنی و اصالح شکل ظاهری ندارد،همچنین نیازی
به پخش سیلیس در سطح چمن نیز ندارد و گزینه بسیار مناسبی جهت زمین تنیس حرفه ای با ماندگاری باال می باشد.

هزینه های اجرای چمن مصنوعی :

.چمن با الیاف فیبرلیت صاف :هرمترمربع (تماس بگیرید)
چمن با الیاف فیبرلیت مجعد و پیچیده :هر مترمربع (تماس بگیرید)
گارانتی 2:سال

از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید.
راه های ارتباطی با ما:

تهران _خیابان میرداماد_ خیابان رازان شمالی_ پالک_1واحد2
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09228094031

