
 

 

UMELÝ TRÁVNIK 
pre rekreačné a dekoratívne účely 

 

 

Názov produktu: PARTY Grass 
Produktové číslo: 8001 
Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, 
Veľtrhy, Hotely) 
Výška vlasu: 7 mm 
Počet uzlíčkov: 39 895 / m

2 

Rozmery: 2 x 25 m 
 

 

Názov produktu: ADVENTURE Grass 
Produktové číslo: 8002 
Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, 
Veľtrhy, Hotely) 
Výška vlasu: 10 mm 
Počet uzlíčkov: 33 596 / m

2 

Rozmery: 2 x 25 m 

 

 

Názov produktu: MEANDRO Grass 
Produktové číslo: 8003 
Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, 
Veľtrhy, Hotely) 
Výška vlasu: 6 mm 
Počet uzlíčkov: 35 696 / m

2 

Rozmery: 2 x 25 m 
 

 

Názov produktu: SCENIC Grass 
Produktové číslo: 8004 
Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, 
Veľtrhy, Hotely) 
Výška vlasu: 35 mm 
Počet uzlíčkov: 18 898 / m

2 

Rozmery: 2 x 25 m 

 

 

Názov produktu: DECOR Grass 
Produktové číslo: 8005 
Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, 
Veľtrhy, Hotely) 
Výška vlasu: 23 mm 
Počet uzlíčkov: 16 798 / m

2 

Rozmery: 2 x 25 m 
 

 

Názov produktu: VIRGIN Grass 
Produktové číslo: 8006 
Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, 
Veľtrhy, Hotely) 
Výška vlasu: 13 mm 
Počet uzlíčkov: 13 648 / m

2 

Rozmery: 2 x 25 m 

Použitie 

 strešné záhrady a terasy; 

 domáce odpočinkové a relaxačné miesta; 

 balkóny, záhradné reštaurácie, umelé trávnaté plochy a terény; 

 pešie zóny, parkové cesty, okolie plaveckých bazénov; 

 hotelové exteriéry; 

 detské ihriská; 

 plážové bary atd. 

Postup pokladania 

1) Odporúčame, aby ste si pre pokladanie väčších plôch vypracovali plán postupu alebo požiadali o radu 
odborníka, napríklad záhradného architekta. 

2) Podložie, na ktoré sa bude umelý trávnik pokladať, musí byť stabilný, pevný a zbavený ostrých hrán 
(kameňov, koreňov) a iných nečistôt – čím rovnejší a hladší podklad, tým lepší výsledný estetický dojem – ako 
posledná vrstva pod umelým trávnikom sa odporúča 20 – 30mm drveného kameniva veľkosti zrna cca 0,5 – 2 



 

 

mm. 
3) Pásy umelého trávniku pokladajte vždy rovnakým smerom. 
4) Pri spájaní: pokladajte pásy tesne vedľa seba, ohrnte okraje smerom hore a na miesto spoja položte 

polyesterovou lepiacou páskou (šírka 300 mm), na ktorú rovnomerne rozotriete špeciálne lepidlo v šírke cca 
200 mm, okraje umelého trávnika potom zatlačíte do vrstvy lepidla. 

5) Pre kvalitné a bezproblémové zlepenie je vhodné plochy spoja pritlačiť príslušným nástrojom (napr.: valcom). 
6) Pokladanie trávnika nerealizujete pri teplotách nižších ako +10°C a za dažďa. 
7) Pre lepšiu stabilizáciu odporúčame zaistiť okraje umelého trávnika skobami alebo kramľami alebo urobiť 

zásyp suchým jemným kremičitým pieskom (zrnitosť rozsahu 0,3 – 0,9 mm). 
8) Pri pokladaní na tvrdé podložie (betón, asfalt atd.) odporúčame podlepiť trávnik obojstrannou lepiacou 

páskou. 

 

 


