REGENERACE
STROJE & VYBAVENÍ
EUROGREEN - experti pro trávník

EN

Naše SLUŽBY

D

D

4.

2.

TÝ

TÝ

1.
D

EN

EN

Kvalita začíná již u poradenství a poradenství je dobré, pokud je založeno na obsáhlých vědomostech. Na více než 8.000 m2 pokusných
ploch provádíme definované trávníkové pokusy nejenom pro naše produkty a opatření, ale i pro nezávislé zkušební ústavy. Zde získané
vědomosti jsou základem pro vývoj inovativních produktů a postupů, které dávají přírodnímu trávníku sílu a odolnost chorobám. Tyto
aspekty jsou v praxi využívány na sportovních a okrasných trávnících.

PORADENSTVÍ
`

Trávníkové druhy / odrůdy

`

Potřeba živin

`

Optimalizace vegetační vrstvy

`

Dosev trávníku

`

Následná péče

DODÁVKA OSIV A HNOJIV
PROVEDENÍ REGENERACE

Vaše VÝHODA
Městský stadion Vysoké Mýto

MFK Karviná

Městský sportovní areál Písek

FK Letohrad

Jen za 6 až 8 týdnů dosáhneme kvalitního, dobře zapojeného trávníku s možností opětovného plného zatěžování.

Na regenerační zásahy provedené do 30. 4. 2019 poskytneme ZVÝHODNĚNÍ Z CENÍKOVÝCH CEN

` Obzvláště tuhá konstrukce díky vnitřním
žebrům, robustní roh branky – vyztužen
ocelovou vložkou
` Zemní rám z robustního profilu 75 x 50 mm
s drážkou pro uchycení sítě
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` Rám z Al oválného profilu 105 x 100 mm,
lehké provedení
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Přenosná mládežnická branka 5 x 2 m vyrobená
v souladu s platnou normou ČSN EN 748 a dle
předpisu FIFA a FAČR. Ve spojení s kotvením
i certfikace GS. Součástí dodávky jsou dvě
kotevní spirály pro přírodní trávník. Cena
včetně brankové bezuzlové sítě, PP 4 mm
v zelené barvě. Zdarma v jarním akci dodáváme
s protizávažím, se kterým je možné branku používat
na umělých trávnících nebo zpevněných plochách.
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Mobilní certifikovaná mládežnická branka 5 x 2 m

` Se 2 širokými transportními kolečky
` S velmi stabilními UH bezpečnostními úchyty
odolnými UV záření
` Kompletně svařená

V JARNÍ AKCI ZDARMA 2 KS
protizávaží pro zpevněné plochy

Cena v JARNÍ AKCI 31 400,- Kč s DPH
(Běžná cena 39 262,- Kč s DPH)

` Potřeba vody: max. 4,2 m³/h při 7 bar
` Šíre závlahy: 28 - 36 m
(při doporučeném tlaku 7 bar na trysce)
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samostatná položka). Koncovka pro připojení hadice
k vozíku je součástí dodávky zavlažovacího vozíku.
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Jedná se o samojízdný zavlažovací stroj, který rovnoměrně zavlažuje plochu ve tvaru pásu. Stroj nevyžaduje obsluhu - po nařízení dávky vody (regulačním
kolečkem na vozíku) a připojení přívodu vody se pohybuje a zavlažuje samostatně. Regulace pojezdové
rychlosti se provádí otáčením regulačního kolečka.
Jedna otáčka variátorem mění rychlost pojezdu cca
o 4 % rychleji či pomaleji. Na konci hřiště se samočinně zastaví pojezd i přívod vody. Pro přívod vody
je nutné použít hadici velikosti 1“ (dodáváno jako
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Zavlažovací vozík ROLLCART

` Délka zavlažovaného úseku: 120 m
` Rozměry: 77 x 47 x 40 cm
` Váha: 27 kg
K zavlažovacímu vozíku ROLLCART je možné dokoupit
NAVÍJECÍ BUBEN a 100 m SILNOSTĚNNÉ HADICE
se SLEVOU 15%.

NAVÍJECÍ BUBEN a
100 m SILNOSTĚNNÉ
HADICE se SLEVOU 15%.
%.

Všechny ceny platí pro závaznou objednávku a odběr do 30. 4. 2019

LAJNOVACÍ
SYSTÉMY & BARVY

Jarníí NABÍDK A

+ 6 ks barvy
GOLDLINE ZDARMA
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kompletně krytý. Tento systém Vám dává možnost
začít lajnovat okamžitě po připojení nádoby
se super koncentrátem GOLDLINE. Žádné další
samostatné míchání barvy s vodou!
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Robustní stroj prvotřídní kvality pro ostré, přesné
a úsporné lajny na sportovních trávnících. Nový
systém lajnování s barvou GOLDLINE, super
koncentrát od firmy EUROGREEN. Lajnovačka
LinoGold umožňuje výběr sytosti lajny ve třech
intenzitách: základní, střední, top. Pojezdová kola
s ložisky zajišťují lajnovačce dobrou stabilitu.
Úložný prostor pro motor, baterii a příslušenství je

Kč

Lajnovačka LINOGOLD + 6 ks barvy GOLDLINE ZDARMA

Cena v JARNÍ AKCI 24 079,- Kč s DPH + 6 ks barvy GOLDLINE ZDARMA

+ 6 ks barvy GOLDLINE ZDARMA

NOVINKA! Informujte se o možnosti pronájmu lajnovačky, kontaktujte nás.

Barva GOLDLINE

Barva PERLWEISS

LINOROLL - šířka válečku 12 cm

Superkoncentrát k okamžitému použití.
Úsporná lajnovací barva pro moderní lajnování
sportovních ploch. Připravena ihned k použití,
barva se neředí vodou. Obsah balení 6,2 kg.
Vydatnost až na 3 kompletní lajnování. Určena
pro lajnovačku LINOGOLD.

Koncentrát. Vysoce krycí brilantně bílá barva
se speciálními bílými pigmenty pro kontrastní
a dlouhodobé lajnování trávníku. Obsah balení
15 kg. Vydatnost až na 6 kompletních lajnování.
Dodáváme také v červeném provedení.

Nový model otlačovací lajnovačky se zesíleným
rámem a vylepšeným systémem otlačování –
speciální guma pro úsporný přenos barvy.
Jednoduché použití a snadná údržba. Lajnovačka
s válečkem 12 cm splňuje české i mezinárodní
pravidla pro fotbal! Možno dokoupit válečky
5cm, 7 cm, 10 cm. Na prvním válečku je stěrka pro
nastavení intenzity lajny.

JARNÍ AKCE 6 KS BARVY
+1 ks ZDARMA

Barva GOLDLINE Plus

Značky Plifix do trávníku

Nová barva s ještě lepší překryvností a výrazně
bělejší barvou.

Ulehčete si práci při lajnování hřišť pomocí
speciálních značek do trávníku. Sada 25 ks včetně
aplikačního nástavce. Trvale vytýčenými značkami
Plifix se zabezpečí trvalé označení bodu nahrací
ploše. Jednoduchá aplikace do trávníku. Trvalá
a dlouhodobá viditelnost bodů Plifix. Bezpečné
označení-nehrozí poranění. Vyrobeno z UV
stabilních plastů.
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Cena za 1 ks 1 192,- KČ s DPH

JARNÍ AKCE 6 KS BARVY
+1 ks GOLDLINE PLUS ZDARMA

Splňuje české i mezinárodní
PRAVIDLA PRO FOTBAL

Barva EDELWEISS
Superkoncentrát. Pro profesionální lajnování
sportovních ploch s nejlepší bílou barvou.
Obsah balení 5 kg. Vydatnost až na 3 kompletní
lajnování.

Cena za 1 ks 1 171,- KČ s DPH

Cena za 1 ks 10 193,- KČ s DPH
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JARNÍ AKCE 6 KS BARVY
+ 1 ks GoldLine Plus ZDARMA

JARNÍ AKCE 6 KS BARVY
+1 ks ZDARMA
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Cena za 1 ks 997,- KČ s DPH

Cena za 1 ks 1 809,- KČ s DPH

+ 1 ks barvy PERLWEISS ZDARMA

Všechny ceny platí pro závaznou objednávku a odběr do 30. 4. 2019
EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: 412 379 115
Fax: 413 030 999
Mail: info@eurogreen.cz
www.eurogreen.cz

Kraj
Liberecký, Ústecký,
Karlovarský

Kraj
Praha, Plzeňský, Středočeský,
Liberecký, Královéhradecký

Kraj
Jihočeský, Vysočina
Jihomoravský

Kraj
Královéhradecký, Pardubický,
Olomoucký, Moravskoslezský

Kraj
Zlínský, Jihomoravský

Milan Krajčovič
Milan.Krajcovic@eurogreen.cz
Mobil: 731 504 746

Ing. Vít Kavka
Vit.Kavka@eurogreen.cz
Mobil: 731 159 707

Ing. Jiří Svatek
Jiri.Svatek@eurogreen.cz
Mobil: 733 533 913

Ing. František Kopecký
Frantisek.Kopecky@eurogreen.cz
Mobil: 737 284 504

Jaroslav Kolečkář
Jaroslav.Koleckar@eurogreen.cz
Mobil: 734 162 318

