Royal Grass
Sztuczna trawa w dążeniu do perfekcji

11 Jahre
EN71-3

Gwarancja

Royal Grass®
Od roku 2003 Royal Grass® skupia swoje działania na kreowaniu, produkcji oraz wprowadzaniu na
rynek sztucznej trawy, wysyłając ją z Holandii do ponad 45 krajów świata.
Punktem wyjściowym naszych zamierzeń jest optymalna imitacja murawy naturalnej, jednakże
bez takich niedogodności jak koszenie, nawadnianie czy nawożenie. Nazwą swojej marki „Royal
Grass“ firma Landscape Solutions B.V. stara się unaocznić klientowi, że ta „królewska murawa“ jest
produktem o najwyższej jakości.
Sztuczna trawa Royal Grass® została wykreowana w Holandii i tam też jest produkowana, i to z
najlepszych surowców dostarczanych przez europejskich fabrykantów. Ta wysokiej jakości sztuczna
murawa produkowana jest w holenderskiej miejscowości Genemuiden

Sztuczna trawa Royal Grass® została specjalnie zaprojektowana tak,
aby jak najbardziej przypominała trawę naturalną. Znakomicie nadaje
się do użytku w ogrodach, parkach publicznych czy na tarasach i
znajduje szerokie zastosowanie przy zagospodarowywaniu terenów
krajobrazowych.
Konfiguracja włókien, używanych do produkcji sztucznej murawy trzeciej generacji, stanowi podstawę
wysokiej jakości Royal Grass®:
•
•
•

Specjalnie dobrane surowce polietylenowe wysokiej jakości, które już sprawdziły się w praktyce.
Dzięki specjalnym filtrom UV nawierzchnie przez długi okres zachowują swoją oryginalną barwę.
100-procentowe bezpieczeństwo: nie zawierają metali ciężkich, jak ołów, cynk czy inne, które
mogłyby być szkodliwe dla użytkowników.

Kopia trawy
naturalnej, na co
wskazuje wyjątkowy
przekrój w kształcie
litery V

Dzięki szkieletowi,
włókna utrzymują
się w pozycji
pionowej

Matowy, jedwabisty kolor. Jedyna
w swoim rodzaju technologia Micro
Nerve znacznie osłabia odbicie
światła.

Dlaczego sztuczna murawa?
Głęboko odetchnąć, pomarzyć, nabrać nowych sił albo przeczytać
dobrą książkę … napić się aromatycznej kawy, wypić lampkę wina
albo spędzić romantyczny wieczór przy kolacji … pooddychać
świeżym powietrzem, pobawić się z dziećmi albo zwierzętami
domowymi, spotkać się z przyjaciółmi … jest tyle możliwości aby
przyjemnie spędzić wieczór lub weekend.
Trawa w ogrodzie, na balkonie lub tarasie
świetnie się do tego nadaje. Stanowi
jakby naturalną dodatkową powierzchnię
mieszkaniową. Taki kawałek osobistej wolności,
mały zielony raj, w którym można spędzić czas
wolny.
Prawdziwy trawnik wymaga jednakże pielęgnacji.
Trzeba więc kosić, nawozić, podlewać …
wertykulować, docinać brzegi … odchwaszczać,
walczyć ze szkodnikami i alergiami … i to
wszystko kosztem swojego drogocennego czasu
wolnego.
Czyż nie byłoby świetnie gdyby istniała taka
trawa, która by zawsze wyglądała jak doskonale
wypielęgnowana? I to bez własnego wkładu
pracy? Innymi słowy: żeby nigdy już nie trzeba
było nawozić, kosić lub podlewać. A z tych
wszystkich owadów i alergii spokojnie można by
było zrezygnować …
Taka trawa rzeczywiście istnieje! Oto ona: Royal
Grass®. Wspaniała, zawsze świeżo-zielona
murawa wymagająca minimalnej pielęgnacji.
Nawet przy intensywnym użytkowaniu nie tworzą

się na niej łyse lub brązowe placki.
Sztuczna trawa Royal Grass® nie potrzebuje
ani kropli wody, nawet w czasie suszy czy
upałów. Przez to bardzo dobrze nadaje
się do użytkowania w regionach ciepłych i
suchych, gdzie trawa naturalna bez sztucznego
nawadniania nie ma najmniejszych szans.
Ze względu na narastające niedobory w
zaopatrzeniu w wodę w krajach Europy
południowej czy Bliskiego Wschodu, trawa Royal
Grass® stanowi atrakcyjną alternatywę dla tych,
którzy stawiają na rozwiązania ekologiczne.
Dobrze jest rozkoszować się świeżą zielenią
murawy Royal Grass® i nie zaprzątać sobie głowy
sprawami związanymi z jej pielęgnacją.
Największą zaletą naszej sztucznej trawy jest
fakt, że Royal Grass® można zainstalować
wszędzie, nawet w miejscach gdzie trawa
naturalna nigdy by nie rosła. Znaczy to, że
Royal Grass® równie dobrze się sprawuje w
cieniu, pod dachem, czy w pomieszczeniach
zamkniętych, jak i na balkonie czy tarasie.
Wszystko jedno czy w ogródku albo na placu
zabaw. Trawnik Royal Grass® jest wszędzie w
dotyku cudownie miękki. Wygląda on zupełnie
naturalnie i posiada gwarantowany okres
trwałości. Dodatkowo posiada gwarancję do
11 lat przed uszkodzeniami spowodowanymi
promieniowaniem UV i wyblaknięciem. Royal
Grass® jest też doskonałym rozwiązaniem
na obramowanie basenu, małego boiska
sportowego czy kortu tenisowego.

Z Royal Grass® masz więcej czasu na korzystanie z życia

Dlaczego sztuczna
trawa Royal Grass®?
Mając 15 lat doświadczenia, doskonale rozumiemy dlaczego klienci decydują się na Royal Grass®. Chcą aby murawa była łatwa
w pielęgnacji, wyglądała naturalnie, była wyprodukowana zgodnie z zasadami produkcji zrównoważonej i była przyjemna w
dotyku. Posiadając odpowiednią wiedzę fachową w dziedzinie
surowców i najnowszych technologii produkcji jesteśmy w stanie to wszystko zrealizować. Bezustannie staramy się tak ulepszyć nasze produkty, aby wyprodukować najbardziej naturalną
sztuczną trawę świata.
We wszystkich naszych produktach używamy podwójnej warstwy materiału podkładowego.
Zwiększa to stabilność i minimalizuje skurczliwość. Dzięki podkładowi o wysokiej jakości,
włókna są mocno z nim splecione – tak mocno, że nasze prudukty przewyższają normę przewidzianą dla murawy sportowej o 30%.
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Royal Grass
podkład
podkład
włóknina
lateks

W centrum naszej uwagi stoją jakość i bezpieczeństwo
Od momentu założenia naszej firmy w roku 2003, sprawy bezpieczeństwa są dla nas
sprawami bezwzględnie priorytetowymi. Bezpieczeństwo oznacza dla nas, że klient może
być pewny, iż używanie naszych produktów w żadnym wypadku nie zagraża jego zdrowiu.
Właśnie dlatego w roku 2016 zwróciliśmy się do holenderskiego instytutu badawczego
SGS z prośbą o przetestowanie naszej sztucznej trawy. Swoje badania instytut SGS
przeprowadził zgodnie z normą europejską EN71-3. Norma ta odnosi się do zabawek i jest
jedną z najbardziej surowych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Zgodnie z tą normą dany
produkt dopiero wtedy uważany jest za bezpieczny, kiedy nie zawiera żadnych substancji
toksycznych (PAH), które mogłyby zostać uwolnione w czasie jego używania, czy w przypadku
jeśli zostanie on wzięty do ust. Wyniki tych badań utwierdziły nas w przekonaniu, że ze
spokojnym sumieniem możemy oferować produkty marki Royal Grass®.

Wyniki badań
Nasze produkty oraz oferowane przez nas akcesoria spełniają surowe wymogi normy EN71-3.
W ten sposób zostało poświadczone czarno na białym: „Sztuczne trawy firmy Royal Grass®
są równie bezpieczne jak przetestowane zabawki dla dzieci“. Są wolne od metali, wolne od
substancji toksycznych.

“Czuć sią bezpiecznie - czy
to nie jest wspaniałe?”

Szerokie możliwości
zastosowania

OGRÓD

PODWÓRZE

HOTEL

TARAS

DLA ZWIERZĄT

POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE

ZIELEŃ PUBLICZNA

TARAS

PLAC ZABAW

OGRÓD

Innowacyjna Technologia
Naszym celem przy produkcji Royal Grass® jest stworzenie trwałej
powierzchni z trawy syntetycznej ale o naturalnym wyglądzie. Kreując
nowe jak najlepsze rozwiązania dla produkcji sztucznej trawy,
dokładamy wszelkich starań aby ciągle ulepszać i jakość produktu i
jego wygląd. Jak żaden inny producent w tej branży, całą naszą uwagę
skupiamy na przybliżeniu do walorów trawy naturalnej.

Royal Grass z V-Shape®
W przypadku włókien ze specjalnym cięciem w kształcie litery V, tzw. włókno V-Shape®,
mamy do czynienia z doskonałą imitacją wzorca naturalnego. Już od milionów lat źdźbła
trawy mają z natury ten właśnie kształt, który skopiowaliśmy w celu zastosowania go przy
prudukcji naszej sztucznej trawy. To opatentowane cięcie w kształcie litery V zwiększa
elastyczność włókien w naszych produktach. Dzięki temu są one bardziej stabilne i
sprężyste.
Technologia Micro Nerve®
Technologia Micro Nerve ® (skrót: MiNT®) umożliwia produkcję sztucznych ździebeł
trawy o większej odporności na czynniki zewnętrzne i mniejszej zdolności do odbijania
światła. Powstaje w ten sposób włókno przyjemne w dotyku, bardzo naturalne, o matowojedwabistym kolorze i niewielkim połysku.
Technologia Realistic Directional Yarn ®
Technologia ReaDY® skupia się na realistycznym ustawieniu przędzy. W tym celu źdźbła
trawy muszą być należycie splecione z podłożem. Ponieważ i struktura murawy naturalnej
nie jest jednolita, więc i technologia ReaDY® bierze ten fakt pod uwagę i dba o to, aby
sztuczna trawa wyglądała jak naturalna.
11 lat gwarancji na odporność na promieniowanie UV
Royal Grass® daje 11 lat gwarancji na wyblaknięcie na skutek promieniowania UV.
Made in Holland
Royal Grass® jest kreowany i produkowany w Holandii.

Innowacyjne metody dają
efekt naturalny
[Made in Holland]

Czy sztuczna trawa nadaje się
dla zwierząt?
Masz zwierzęta domowe i nie wiesz czy sztuczna trawa się dla nich
nadaje? W tym przypadku mamy dobrą wiadomość: mamy trawę
która nadaje się dla wszelkiego rodzaju zwierząt i jest łatwa w
pielęgnacji.
Jest rzeczą udowodnioną (EN 71-3), że Royal Grass® oferuje bezpieczny i skrajnie wytrzymały
sztuczny trawnik wyposażony w dobry drenaż, który dzięki tym walorom znakomicie nadaje się dla
zwierząt domowych. Wszystkie produkty marki Royal Grass® są wyposażone w podwójną warstwę
nie absorbującego materiału podkładowego. Właśnie dlatego sztuczna trawa marki Royal Grass® w
szczególny sposób przyjazna jest zwierzętom i neutralizuje ewentualny zapach moczu. Twój najlepszy
przyjaciel to pokocha.

Zdrowie
Psy, koty i inne zwierzęta domowe mają zwyczaj oblizywania i obwąchiwania wszystkiego. Dlatego
ważne jest aby sztuczna trawa była nieszkodliwa dla ich zdrowia. Ponieważ musi ona być i
nieszkodliwa dla dzieci, więc wszystkie nasze produkty poddajemy testom SGS, zgodnie z najbardziej
surowymi wymogami europejskimi. W konkretnym przypadku chodzi o Normę EN 71-3. W ten sposób
możemy być pewni, że żaden z naszych produktów nie zawiera substancji szkodliwych. Zwierzęta
mogą więc spokojnie hasać po naszych sztucznych trawnikach.
Odpowiedni certyfikat możemy na życzenie przedłożyć!

Ekskrementy
Ekskrementy na sztucznej trawie nie stwarzają najmniejszych problemów. Nie szkodzą one
sztucznej trawie marki Royal Grass. Nie pozostawiają żadnych przebarwień. To gwarantuje dobre
imię naszej firmy. Ze względów higienicznych zalecamy jednak niezwłocznie usuwać wszelkie
fekalia oraz spłukać zabrudzone miejsca wiadrem z letnią wodą. W przypadku jeśli na sztucznej
trawie wyczuwalny jest zapach moczu, wystarczy umyć ją łagodnym detergentem, i zapach zniknie.

Zabawa na Royal Grass
Sztuczna trawa marki Royal Grass® spełnia najwyższe wymogi co do jakości. Nie ma więc
najmniejszego problemu jeśli bawią się na niej zwierzęta domowe. Psy mogą spokojnie hasać po
trawie Royal Grass®. Należy jednakowoż zadbać o to, aby trawnik był dobrze zamocowany i się nie
przesuwał. Także i podłoże powinno być odpowiednio stabilne.
Jeśli pies lubi sobie pokopać w ziemi lub piasku, to za pomocą sztucznego trawnika można go od
tego skutecznie oduczyć. Na sztucznej trawie dzieje się to niemalże automatycznie, bo pies nie
węszy gleby. Czasami trudno jednak wykorzenić ze zwierzęcia stare przyzwyczajenia. Dlatego w
celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń sztucznego trawnika, należy mieć zwierzę stale na oku.

A więc to nie problem, jeśli
zwierzęta się na nim bawią.

Produkty
Royal Grass® Silk 25

25 mm

Royal Grass® Silk 35

€29,95

Wara 1148 gr/m2 Kolory 3 Odcienie zielone, 1 Odcień brązowy

Royal Grass® Deluxe

36 mm

per m2

Wara 1608 gr/m2 Kolory 3 Odcienie zielone, 1 Odcień brązowy

Royal Grass® Sense

€42,95

52 mm

per m2

Wara 1947 gr/m2 Kolory 3 Odcienie zielone, 1 Odcień brązowy

z MINT® Technology

€39,95

35 mm

per m2

€39,95
per m2

Wara 1283 gr/m2 Kolory 3 Odcienie zielone, 1 Odcień brązowy

z V•shape Technik

z ReaDY Technology

Odpowiednia jakość dla
każdego ogrodu.

11 Jahre
EN71-3

Gwarancja

Przyroda wzorem do
naśladowania
ędąc liderem w branży, firma Royal Grass® działa
odpowiedzialnie. Dlatego produkcja nasza jest
odpowiedzialna, ekologiczna i efektywna. Royal Grass® nie
zawiera żadnych substancji toksycznych czy metali ciężkich.

Dlaczego Royal Grass®?
•
•
•
•
•
•
•
•

Royal Grass® 11-letnia gwarancja.
Royal Grass® jest tak miękka w dotyku jak trawa naturalna.
Royal Grass® wygląda bardzo naturalnie.
Royal Grass® wymaga minimalnych zabiegów konserwacyjnych i można ją zainstalować
prawie wszędzie.
Royal Grass® jest nieszkodliwa dla środowiska, co zostało potwierdzone.
Łatwa instalacja.
Duża wytrzymałość.
Sprawia przyjemność przez cały rok

Instalacja sztucznej trawy

A. Royal Grass®

A

B. wygładzić powierzchnię
C. warstwa 5 cm
D. ziemię/trawę 10 cm

B
C
D

kroków do wymarzonego ogrodu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usunąć
ziemię/trawę
warstwa kruszywa
warstwa piasku
wygładzić powierzchnię piasku
agrotkanina
rozłożyć Royal Grass®
przymocować brzegi za pomocą haczyków
wypełnić piaskiem

Inspiracja

Żeby można się
nią było naprawdę
rozkoszować
enjoy perfection
www.royalgrass.com

