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Hardcourt serbaguna kami memiliki 
sistem multilayer yang dapat dipakai di 
dalam dan luar ruangan.

Mulai dari cerahnya musim panas di 
Florida hingga musim dingin di bawah titik 
beku di Minnesota, Deco Hardcourt 
sanggup menahan suhu ekstrim tanpa 
menurunkan kualitas lapangan.
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1. Concrete or Asphalt

Memiliki pondasi beton atau aspal

2. Acrylic Resurfacer 

Pelapis acrylic dicampur dengan pasir silika pilihan.

3. Texture Course

DecoColor dicampur dengan pasir silika atau digabung dengan 

DecoBase yang memberikan permukaan lapangan yang seragam 

dan menentukan daya tarik juga tempo permainan tennis.

4. Finish Course

DecoColor membuat hasil akhir lapangan lebih cerah, awet tahan 

terhadap perubahaan cuaca dan degradasi sinar UV.

5. Line Paint

Cat latex acrylic untuk garis lapangan putih, dalam opsi bertekstur 

dan tanpa tekstur.



Rahasia dari sistem lapangan bantalan 
berkualitas tinggi ini berada di 
materialnya.

Kami membuat permukaannya dengan 
100% resin akrilik dan granula karet SBR 
terpilih yang didesain untuk menyerap 
dampak benturan dan membagi tekanan, 
sehingga permukaan tidak mudah rusak.

Dibuat dengan materi recycle, kami 
menciptakan lapangan Deco Cushion 
untuk mengikuti kebutuhan bermain di 
semua level dan standar ITF.
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1. Filler Course

Pelapis acrylic dicampur dengan pasir silika pilihan.

2. Heavy Rubber Course

DecoTurf® II, yakni partikel karet spesial yang besar khusus dibuat untuk 

memberikan karakteristik lapangan yang unik dibanding lainnya.

3. Fine Rubber Course

DecoBase® II, merupakan partikel karet murni yang khusus dibuat untuk 

hasil akhir cushion lapangan yang lebih mulus sekaligus mempersiapkan 

tekstur akhir lapangan tenis.

4. Texture Course

DecoBase I, dicampur dengan DecoColor MP memberikan permukaan 

lapangan yang seragam dan menentukan daya tarik juga tempo 

permainan tenis.

5. Finish Course

DecoColor memberi hasil akhir lapangan lebih cerah, awet tahan 

terhadap perubahan cuaca dan degradasi sinar UV.

6. Lines

Cat latex acrylic untuk garis lapangan putih, dalam opsi bertekstur dan 

tanpa tekstur.




