
XtraGrass – základný popis



Oxford United FC



Coventry City



Vitesse Training Ground at Papendal



Vitesse Stadium Pitch at Gelredome



Predstavenie XtraGrass



NAŠE CIELE

Lepšia hraVynikajúci posilnený hrací povrch z prírodnej trávy 
Bezpečnejšie hranieMenší počet zranení

Väčšia životnosťVysoká opotrebiteľnosť až do 700 hodín ročne



Čo je to XtraGrass

Prírodná tráva zosilnená syntetickými vláknami
Spĺňa normy FIFA 1 aj bez prírodnej trávy Pocitovo ako živý trávnik

Dokonalá symbióza so vzájomymi výhodami

100%recyklovateľne

Až do 700 hodín hrania za rok



Zosilnená prírodná tráva
Chráni srdiečko (korunku) rastlinynajcitlivejsie mieso rastliny (uzol medzi koreňom a listom)
Znižuje zhutnenie pôdya preto aj chráni koreň pred udusením
Pomáha koreňom sa „ukotviť“čiastočne umelý trávnik znižuje poškodenie trávnika po „šúchačke“
Podporuje zarastanie trávnikatienením osiva v letných mesiacoch



Umelý trávnik, zabraňuje poškodeniu živého trávnika
Chráni umelé vlákna pred opotrebovaním a odtrhnutímChráni trávnik pre výmenou 10 rokov čo je štandard pre umelé trávniky
Chráni umelé vlákna pred nadmerným UV žiarenímPo vačšinu roka sú umelé vlákna chránené prírodnou trávou
Chráni umelé vlákna a hráčov od nadmerného hromadenia teplaV letných mesiacoh 



VÝSLEDKY KTORÉ GARANTUJEME

Rovnomernú a stabilnú hraciu plochu Bez limitné využívanie 100% pocit živého trávnika Využitie až do 20 hodín týždenne

20hrs



XtraGrass Zodpovednavoľba
Prírodná tráva
� Znižuje teplotu dýchaním a absorbuje priame žiarenie
� Premena CO2 na O2, jedno 7.500 m² ihriskoprodukuje dosť O2 pre dennú spotrebu  2.500 ľudí
� Chráni pôdu pred eróziou
� Chráni pôdu pred vysýchaním



Iné systémi

V POLOVICI ZIMI PO 600 HODINÁCH POUŽÍVANIA



XtraGrass & NAJ OPOTREBOVANEJŠIE MIESTA



Prečo XtraGrass?

1000hrs

365DAYS

Skvelý hrací povrch za každých podmienok

700 hodín používania za 60% ceny umelého trávnika

Pocit a hra ako na 100% naturálnom trávniku

Zelený hrací povrch 365 dní v roku 

Pre profesionálne a amatérske využitie

Životnosť cca 15-20 rokov
Menej poškodení povrchu

15-20 years



XtraGrass údržba
� Podobne ako u naturálnych trávnikov s pieskovým podložím 
� Menej opráv vytrhntých drnov a menej lajnovania
� Pravidelné povrchové prevzdušňovanie a podpovrchovéprevzdušňovanie (vertidrain) požadováne
� Dosev prevažne rye grass



ROČNÁ REGENERÁCIA



ROČNÁ REGENERÁCIA
� frézovanie – odstraňovanie plste a organických nečistôt
� Verticutting 15mm hlboké – otvorenie povrchu a odstránenie zasypaných vlákien
� Topdressing  30 m³
� Hlboké prevzdušňovanie svertidrainom 
� Hnojenie
� Dosev
� Zavlažovanie a zapestovanie trávnika



DENNA ÚDRŽBA




