


Vylepšite Váš starý trávnik našou realistickou umelou trávou a nestrácajte už viac čas 
kosením, polievaním ani hnojením. Užite si krásne chvíle s Vašou rodinou a priateľmi 
na tráve, ktorá je po celý rok zelená. Ponúkame prémiové rady umelých trávnikov, 
ktoré sú známe svojou vynikajúcou kvalitou, realistickosťou a priateľnou cenou.ZÁ
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Ponúkame Vám elegantné riešenie v podobe umelých trávnikov, ktoré sú na nerozoznanie 
od tých živých. Doprajte si kúsok oddychu na trávniku so zárukou až do 10 rokov. Trávnik je 
nezávadný, nehorľavý a neobsahuje žiadne ťažké kovy. Je antibakteriálny a odoláva 
teplotám od -40°C do +70°C. 

Páčil by sa Vám trávnik na balkóne či terase?
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Naše umelé trávniky si obľúbili aj na detských ihriskách a športoviskách. Umelá
tráva je bezpečná, antibakteriálna, zdravotne nezávadná a vhodná aj pre tých 
najmenších. Umelý trávnik je zelený po celý rok a jeho údržba je minimálna.
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VUmelý trávnik je vhodným riešením aj pre okolie bazénov. Už žiadne blato a rozmočená 

tráva.  Trávnik je odolný voči bežným čistiacim prostriedkom a chlóru. Okrem skrášľujúcej 
funkcie taktiež zabraňuje pošmyknutiu, ako napr. na dlažobných povrchoch a pod. 
Nevyžaduje kosenie, a preto Váš bazén ostane čistý.
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Trávnik je vhodný aj pre Vašich domácich miláčikov. Je antibakteriálny, zdravotne nezávadný 
a neobsahuje žiadne ťažké kovy. Pre aktívne zvieratká doporučujeme trávnik SunGR 35mm
alebo 40mm. Či sa jedná o psy alebo mačky, na trávniku sa budú cítiť ako v bavlnke. 
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SUN GR 40 MM 

SUN GR 35 MM 

SUN GR 30 MM 

Prierez uloženia umelej trávy

Ak máte záujem o vzorku umelého trávnika, neváhajte využiť náš 
objednávkový formulár na našej stránke www.travicka.sk. Vzorku si 
môžete objednať aj telefonicky na 0908 994 118 alebo nás priamo 
navštíviť na našej adrese. Vzorku trávnika Vám zašleme na Vašu adresu 
úpne zdarma.
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Uistite sa, že podklad je rovný,
čistý a nenachádzajú sa na ňom
žiadne kamene, korene a iné
prekážky.

Na zem naneste kamennú drť
o výške 3-4 cm.

Na miesto pokládky natiahnite
geotextíliu. Spoje prekrývajte 
asi 30 cm. Zasypte ostrým
pieskom o hrúbke asi 1-2 cm.

Pre mäkší podklad, prípadne
vyrovnanie nerovností použite
štrkopiesok.

Rozrolujte umelú trávu na
miesto pokládky. Trávu rež-
te zo zadnej strany ostrým
orezávacím nožom.

Trávu pokladajte tak, aby trávový
vlas šiel rovnakým smerom.
Medzi spájanými pásmi nechajte
medzeru cca. 1 cm.

Medzi jednotlivé pásy umelej
trávy aplikujete spojovaciu pásku 
a lepidlo. Pre pevné ukotvenie
trávnika použite galvanizované
klince  každých 20-50 cm

V prípade potreby môžete umelý 
trávnik zasypať jemným pieskom.

Odstráňte strarú trávu. Upravte
výšku plochy, aby ste mohli
urobiť podklad o hrúbke 
4-5 cm.  

pomôcky a náradie
- pásmo
- rukavice
- spojovacia páska
- geotextília
- lepidlo
- orez- orezávací nôž
- kladivo
- klince
- piesok
- kamenná drť
- rýľ, lopata 
- fúrik

Tieto inštruTieto inštrukcie
sú mienené len
ako pomôcka,
ktorá neposkytuje
záruku správnej
inštalácie.

Ohľadom presného
postupu pri postupu pri Vašej
inštalácii sa obráťte
na certifikovanú
inštalačnú firmu.

Viac informácií
nájdete na našej
internetovej stránke
wwwww.travicka.sk
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