
Trawa
sportowy trawnik rolowany

Trawnik z rolki, na świecie 
obecny jest już od dawna, 
w Polsce z roku na rok 
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem.
Swoje działania
skoncentrowaliśmy
głównie na uzyskaniu
produktu o bardzo
wysokiej jakości, dlatego
produkujemy wyłącznie
sportowy trawnik rolowany.
Przykładamy wielką wagę
do jakości trawnika i jego
pielęgnacji w czasie
produkcji. Świadczą o
tym badania
fizykochemicznych gleby i
stosowanie inteligentnych
nawozów do trawy. Stałe
nawadnianie trawnika
przyczynia się do jego
prawidłowego wzrostu i
mocnego zadarnienia.

skład
> sportowy trawnik rolowany podcinany jest bezpooerednio z gruntu,
> uprawiany na gruncie przepuszczalnym
> nasiona - mieszanka o składzie: wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona, 
życica trwała.

instrukcja stosowania

Sportowy trawnik z rolki jest nowoczesnym sposobem na zadarnianie 
obiektów sportowych.
Na przygotowane podłoże rozsypuje się nawóz NPK, rozwija się trawnik z 
rolki; rolka obok rolki. Po ułożeniu trawnik wałuje się i podlewa. 
Do momentu przyrośnięcia trawnika do podłoża rozwinięty trawnik należy 
koniecznie nawadniać. Po przyrośnięciu się trawnika zaleca się wykonywanie 
wszelkich ogólnie przyjętych czynności pielęgnacyjnych na trawniku.

warunki przechowywania

Trawnik rolowany w formie zwiniętej nie może
być przechowywany dłużej jak 48 godz.
(czterdzieści osiem godzin) od momentu
dostarczenia. Folię zabezpieczającą palety  należy usunąć.
Uwagi:
Nie wolno podlewać  trawnika na paletach, unikając tym samym zaparzenia 
towaru.

środki ostrożności

Sportowy trawnik rolowany jest produktem naturalnym - ekologicznym, 
zupełnie nie szkodliwym dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt.
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sportowy trawnik rolowany

> gotowa murawa od razu,
> sportowy trawnik wysokiej jakości z
perfekcyjnie rozwiniętym układem
korzeniowym,
> dzięki specjalistycznej metodzie uprawy, 
dbałooeci, pielęgnacji i stosowaniu 
inteligentnych nawozów w czasie produkcji 
bardzo szybki czas przyrostu korzenia do 
podłoża,
> możliwość transportu na duże odległości,
> pakowany na bezzwrotnych paletach.

Przygotowanie terenu:
Aby mieć piękny trawnik trzeba bardzodobrze przygotować podłoże. 
Najlepiej zlecić to wyspecjalizowanej firmie która: zniweluje teren, 
odpowiednio przygotuje glebę poprzez usunięcie kamieni, starej darni i 
chwastów. Gleba powinna byc raczej lekka i przepuszczalna o odczynie lekko 
kwaśnym 6-7 pH.

Rozkładanie trawnika:
Do rozkładania trawnika zaleca się również wzięcie wyspecjalizowanej firmy, 
która: przed rozwinięciem trawnika wysieje nawóz wieloskładnikowy w celu 
szybszego ukorzenienia się trawnika. Na przygotowany teren rozwinie 
trawnik rolka obok rolki, starannie rozwinie rolki, nie będzie nimi rzucać i 
naciągać przy układaniu. Trawnik ma pewną swoją wilgotnoość, dlatego po 
jego rozłożeniu należy go podlać, aby nie przesychał I się nie kurczył w 
skutek czego mogłyby powstawać szpary między rolkami. Po ułożeniu 
trawnik wałujemy.

Nawadnianie
Wymaga się aby zaraz po rozłożeniu  trawnik mocno podlać. Pierwsze 
tygodnie do czasu przyrośnięcia się trawnika do podłoża trzeba tak 
nawadniać aby był cały czas wilgotny.

Koszenie
Pierwsze koszenie powinna wykonać wyspecjalizowan firma, po przyrośnięciu 
się trawnika do podłoża. Następne koszenia wykonuje zależnooeci od 
potrzeby i efektu jaki chce się uzyskać.

Pielęgnacja
Sportowy trawnik rolowany po przyrośnięciu się do podłoża wygląda bardzo 
efektownie. Aby ten efekt utrzymać niezbędna jest dalsza staranna
pielęgnacja. Trawnik tak będzie wyglądał jak my będziemy o niego dbali.
Więcej informacji na:
www.trawasportowa.pl

standard

big roll

 trawnik rolowany
> Wysokiej jakości darń do intensywnego użytkowania na boiska sportowe,
(jak również na tereny rekreacyjne).

wymiary:                               opakowanie:
     >długość         2,5 m                  >trawnik zwinięty w rolkę dostarczany 

na paletach
     >szerokość      40 cm                 >na palecie jest 40 rolek co daje 40 m2
     >ciężar       17-20 kg                 >paleta z trawnikiem waży do 1000 kg

> Najwyższej jakości darń do intensywnego użytkowania z przeznaczeniem
na boiska z podgrzewaną płytą.

wymiary:                               opakowanie:
     >długość          20 m                  >trawnik zwinięty w rolkę
     >szerokość    120 cm                 >na samochodzie jest 50 rolek co daje 

1200 m2
     >ciężar          480 kg

 trawnik rolowany
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tel. +48/ 041 344 57 79     fax +48/ 041 243 85 50 biuro@trawasportowa.pl


