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Již od roku 1992 jsme profesionály ve výstavbě a údržbě 

sportovních ploch, zajišťujeme komplexní dodávky 

služeb a produktů pro sportoviště s travnatým i umělým 

povrchem, včetně dodávky sportovního vybavení. Vyrá-

bíme stroje a pomůcky pro údržbu přírodních a umělých 

trávníků. Uvádíme na český a slovenský trh profesionál-

ní techniku renomovaných značek.

Naše produkty a služby pro Vás vždy připravujeme 

na základě našeho fi remního výzkumu s využitím 

nových materiálů a technologií. Po celou dobu klademe 

maximální důraz na kvalitu dodávaných služeb, ma-

teriálů a strojů. U našich zákazníků se nerozhodujeme 

podle jejich významnosti - zda jde o vesnické nebo 

ligové hřiště, parkový trávník či golfové hřiště. Pro nás 

jsou všechny travnaté plochy důležité. Vždy se zaměřu-

jeme na nejlepší opatření přizpůsobená stavu trávníku. 

Na místě zjišťujeme přání a možnosti našich zákazníků 

a na základě jejich požadavků připravujeme plán péče 

o trávník. Individuální, přizpůsobený potřebám i fi nanč-

ním možnostem, s využitím všech zdrojů EUROGREEN. 

 stavby nových sportovišť

 pokládka umělých trávníků

 instalace hybridních trávníků

 regenerace - rychlá obnova trávníku

 rekonstrukce - optimalizace všech funkcí sportoviště

 renovace - profesionální změny povrchu hřiště

 čištění - profesionální čištění umělých trávníků

 instalace automatického zavlažování

 instalace sportovního vybavení

 výroba a prodej strojů a pomůcek pro trávníky

 dlouhodobě působící hnojiva, travní směsi

Eurogreen
trávníky
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regenerace 
a renovace 
trávníků

Nejenom zelená barva je vyjádřením kvality trávníku. 

Samotná síla trávníku je měřítkem pro funkčnost trav-

naté plochy: využitelnost, její schopnost odolávat zátěži, 

regenerační schopnost, ale také atraktivita a vzhled. 

Požadavky na funkčnost travnaté plochy a její využívání 

určují náklady na údržbu a regeneraci trávníku. Na zá-

kladě tohoto poznatku pro naše zákazníky navrhu-

jeme plány údržby, které jsou přesně přizpůsobené 

požadavkům trávníku. Takto vznikají individuální plány 

údržby zaměřené na zlepšení stavu travnaté plochy. Pět 

odborných poradců je profesionálně vyškoleno a v pra-

xi používají všechny možnosti a techniky moderního 

trávníkářství. Všichni zaručují, že se na každém trávníku 

najdou opatření pro zlepšení stavu travnaté plochy, 

i když se někdy jedná o neobvyklá řešení. 

  Vertikutace

 Pískování

 Aerifi kace

 Hloubkové provzdušnění

 Hloubkové uvolnění

 Dosev

 Odvodnění EURODRAIN

 Renovace
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umělé 
a hybridní
trávníky

Ať jsou to přírodní trávníky nebo umělé trávníky, EURO-

GREEN vždy přichází s komplexním řešením od poklád-

ky koberce až po jeho následnou údržbu. EUROGREEN 

staví na inovacích. Díky použití moderní techniky 

a postupů nabízíme zákazníkům stále nová řešení. 

Hybridní trávník EUROGREEN je nejkvalitnější přírodní 

trávník kombinovaný s přednostmi umělého trávníku, 

který je vyrobený moderní patentovanou technologií 

tkaní. Hybridní trávník má tak vlastnosti přírodního 

trávníku s vysokou schopností regenerace a současně 

díky zpevnění umožňuje vysokou míru herního zatížení. 

Technologie hybridního trávníku EUROGREEN je vhodná 

k celoplošné či částečné instalaci na fotbalových hřištích, 

především pak v extrémně zatěžovaných místech hrací 

plochy, jako jsou brankoviště a pokutová území. Oproti 

hybridním vegetačním vrstvám zpevňuje hybridní 

trávník EUROGREEN nejen vegetační vrstvu, ale i vlastní 

trávník.

 Technika Hörger pro čištění umělých trávníků

 Technika Hörger pro čištění tartanových povrchů

 Příprava povrchů pro pokládku umělých trávníků

 Pokládka umělých trávníků

 Instalace hybridních trávníků

 Stavby víceúčelových hřišť

 Profesionální čištění umělých trávníků
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závlahy
Perrot
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Voda společně se vzduchem tvoří základní podmínku 

pro existenci na naší planetě, proto dáváme otázce „jak 

správně nakládat s vodou“ nejvyšší prioritu.

VODNÍ ZDROJE, AKUMULACE VODY

Pomůžeme vám s volbou vhodného zdroje vody a na-

vrhneme jak vodu efektivně akumulovat.

ČERPACÍ STANICE

Navrhneme správnou technologii čerpání vody včetně 

regulace a měření.

ZAVLAŽOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ A SPORTOVNÍCH PLOCH

Pro zavlažování trávníků nabízíme výsuvné postřikovače 

Perrot s úderovým, turbínovým a pístovým pohonem. 

PRŮMYSL

V průmyslové oblasti se zaměřujeme na snižování 

prašnosti a distribuci vody pomocí mobilního rychlo 

spojkového potrubí.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Nabízíme široký sortiment nadzemních postřikovačů 

včetně plochých spojek a mobilního potrubí.

SPOLEČNOST PERROT REGNERBAU CALW 

je největším evropským výrobcem techniky pro 

zavlažování sportovišť, zelených ploch, v zemědělství 

a průmyslu.
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sportovní
vybavení EUROGREEN CZ s.r.o. je výhradním dovozcem spor-

tovního vybavení Helo Sports do České republiky. Tato 

německá fi rma je největším evropským výrobcem 

fotbalových branek a dalšího sportovního vybavení 

z hliníku. Helo Sports je výrobce s dlouhou tradicí 

a s plnou certifikací svých výrobků od státem autorizo-

vaných zkušeben.

Helo Sports byl dodavatelem branek a střídaček pro 

fotbalová mistrovství Evropy v letech 1988, 2000, 

2004, 2008 a 2012 a světový šampionát 2006, a to jak 

pro stadiony, tak i pro tréninkové plochy.

Je lídrem na trhu nejen co se týká kvality výrobků, ale 

také s ohledem na jejich bezpečnost, kterou neustále 

posunuje vpřed. Často své produkty vybavuje bezpeč-

nostními prvky nad rámec požadavků daných normami. 

Helo Sports zastupujeme na našem trhu již více než 18 

let. V nabízeném sortimentu máme kompletní program 

branek pro fotbal, včetně střídaček, vstupních tunelů, 

záchytných systému a zábradlí. Dále jsou to mobilní 

i stacionární hřiště typu „GreenCourt“. 

V sortimentu Hello Sports je také kompletní vybavení  

pro míčové hry jako volejbal, basketbal, hokej, bad-

minton a další druhy. Nabídka zahrnuje i kompletní 

program pro lehkou atletiku. 

Dodávka od společnosti EUROGREEN CZ s.r.o. znamená 

šetrný dovoz kompletního sportovního vybavení spe-

ciálně vyrobeným vlekem. Při předání zákazník obdrží 

kompletní dokumentaci k vybavení - návod k obsluze 

včetně pokynů k následné údržbě a kontrole vybave-

ní. Dále je součástí předané dokumentace certifi kát 

bezpečnosti dle příslušené normy, pouze certifi kované 

vybavení je bezpečné pro sportovce.  V případě přání 

zákazníka zajistíme i kompletní montáž a instalaci 

sportovního vybavení.
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stroje 
a nářadí Vlastní vývoj a výroba v České republice - to jsou 

inovativní stroje a nářadí pro trávníkové profesionály 

značky Eurogreen. Když člověk něco sám dělá, pak ví, 

co potřebuje: na základě našich zkušeností vytváříme 

a vyvíjíme stroje a nářadí pro profesionální údržbu. 

Výsledkem jsou vysoce kvalitní stroje a nářadí, které jsou 

specifi cké jak svým použití tak i zvláštními konstrukč-

ními vlastnostmi. Tímto je v maximální míře zajištěna 

efektivita údržby trávníků, bezpečnost, hospodárnost 

a úspora času. 

Eurogreen nářadí a stroje samozřejmě splňují vysoké 

požadavky na bezpečnostní standardy, ať jde o kvali-

tu materiálu, kvalitu zpracování, ale také na pracovní 

ergonomii. Většina strojů a nářadí Eurogreen je vyrobena 

v České republice, proto je to dobrá volba.

NAŠE NABÍDKA STROJŮ A NÁŘADÍ: 

 Lajnovačky 

 Rozmetadla hnojiv

 Štěrbinové aplikátory   

 Smykovací sítě

 Kartáčovací rámy pro umělé trávníky

 Provzdušňovací rámy pro přírodní trávníky

 Ručně vedené profi -vertikutátory

 Ruční sondy a vypichovače drnů

 Opravné rýče

 Aerifi kátory a pískovačky

 Eurodrain
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CutCat BUDOUCNOST SEKÁNÍ TRÁVNÍKŮ JE ZDE!

Nízké náklady, lepší kvalita trávníku a více času na to, 

co je důležité.

ROBOTICKÁ SEKAČKA CUTCAT 2 od fi rmy EURO-

GREEN je opravdový multitalent. Automatický žací sys-

tém, který se stará o každodenní sekání - nezávisle na 

denní době a počasí. Cutcat seká i v noci - uživatelský 

provoz travnaté plochy se nemusí přerušovat. Denním 

udržovacím sekáním se zahušťuje struktura trávníku, 

zvyšuje zatížitelnost plochy a to zcela bez zbytků trávy. 

CutCat setří životní prostředí: při jeho provozu se ušetří 

ročně ekvivalent zhruba 900 – 1200 kg CO2 – to odpo-

vídá 10000 km jízdy osobního auta. 

 

VÝHODY SEKAČKY CUTCAT:

 moderní systém řízení

 řízení přes PC nebo App 

 bezstupňové nastavení výšky sekání

 vypínání jednotlivých žacích hlav

 žádné zbytky trávy (každodenní a minimální pose-

kaná část listů je okamžitě zapracována a působí jako 

hnojivo pro trávník)

 přívětivý systém sekání trávníku (Cutcat 2 pracuje 

bez obsluhy, zvládne posekat 98% plochy už první den 

- účinně a bezpečně)
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PROJEKTY, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

Zajistíme pro vás nové sportoviště od projektové do-

kumentace, přes provedení stavebních prací, instalaci 

drenážního systému a závlahy, vytápění plochy, instalaci 

sportovního vybavení a oplocení, založení trávníku včet-

ně jeho zapěstování a následného servisu. Tj. dodávky 

hnojiv, osiv a lajnovacích barev, provádění regeneračních 

zásahů.  

PROJEKTY

 poskytujeme ucelenou projektovou podporu, která 

začíná přípravou studie včetně investičního záměru a 

končí prováděcí dokumentací

 konzultace vhodnosti lokality pro novou výstavbu, 

případně podpora záměru rekonstrukce hřiště 

 zaměření stávajícího stavu včetně digitálního 

modelu terénu

 vypracování studie

 vypracování projektové dokumentace pro územní 

řízení 

 vypracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení, ohlášení stavby

 vypracování projektové dokumentace pro prove-

dení stavby

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 zajistíme vyjádření dotčených orgánů pro povolení 

stavby

 vyřídíme stavební povolení

 pomůžeme s podáním žádosti o získání dotace

 technický a autorský dozor investora

projekty
inženýring
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PROFESIONÁLNÍ TŘÍDIČE ZEMMLER s dvojitým bub-

nem zajistí díky své konstrukci třídění na 3 různé frakce 

během jediného procesu. Díky výměnným drátěným 

sítům je velmi rychle možné změnit požadovanou veli-

kost vytříděného materiálu, u jemné frakce pak v rozpětí 

od 2-80 mm!

PATENTOVANÁ KONSTRUKCE PŘINÁŠÍ VÝHODY:

 třídění: na 3 frakce při jedné pracovní operaci (jemná, 

střední a hrubá frakce)

 odolnost: masivní konstrukce vnitřního bubnu chrání 

vnější síta před hrubým materiálem

 efektivnost: redukce pracovních operací, provozních 

nákladů, snížení počtu dodatečných strojů

 fl exibilita: různé rozměry použitých sít, volitelné 

formy a průměry použitých drátů

 nízké náklady: pořizovací náklady vyměnitelných 

drátěných sít jsou jen 10 procentní oproti kompletní 

bubnové jednotce konkurenčních systémů

 kompaktnost: snadná přeprava díky minimálním 

rozměrům

 jednoduchost: výměna síta je možná bez speciálních 

nástrojů, není nutné měnit celý buben

TŘÍDIČE ZEMMLER se nabízí v různých výkonnostních 

řadách: MS1600/MS3200/MS4200/MS5200. Poža-

dovaný pracovní výkon (15-150 m3/hod) zvolíte vždy 

v závislosti na délce bubnu (1,6 - 5,2 m). Vytříděný 

materiál je pak díky systému pásových dopravníků 

vynášen v blízkosti stroje. Různé verze podvozku 

umožňují přepravu třídičů běžnými silničními tahači, 

popřípadě kontejnerovými nosiči. 

POUŽITÍ: třídění zeminy, sutí, odpadů, štěpky, písků, 

kamení. Uplatnění ve stavebnictví, zahradnictví, země-

dělství, lesnictví, povodí, kompostárny atd.



ŠIROKÁ NABÍDKA variant žacích strojů pro menší 

i opravdu velké plochy uspokojí i ty nejnáročnější. Dle 

podmínek a potřeb uživatele lze zvolit žací traktory 

s mezinápravovým sečením, speciály s čelním sečením, 

popřípadě mulčovače s nulovým poloměrem otáčení, to 

vše s pracovním výkonem až 15.000 m2/hod.

KOMPAKTNÍ TRAKTORY v rozpětí výkonu 15-70 Hp se 

nabízí v několika verzích převodovek vhodných pro růz-

né činnosti. Finální stroje se připravují jako stavebnice 

„šité na míru“ podle konkrétních požadavků zákazníka. 

Traktory Iseki jsou velmi inovativní a často nastavují 

nová měřítka v tomto segmentu strojů.

NABÍDKA SYSTÉMU:

 traktorové sekačky 

 kompaktní traktory

 originální příslušenství a pracovní nástavce

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Vám zajistí maximální 

komfort a spolehlivost při obsluze. Při montáži hyd-

raulických komponentů, kabin a závěsných zařízení 

je kladen důraz na celkovou kompaktnost, originální 

pracovní nástavce Vám pak zajistí maximální kompatibi-

litu s použitým strojem. V nabídce naleznete celou řadu 

variant žacích lišt, sběracích košů, zametačů, radlic...

POUŽITÍ: veřejné plochy, údržba zeleně v obcích 

a městech, sportovní areály, zimní údržba – úklid sněhu 

a posyp komunikací, zemědělství, atd.

acích lišt, ssběracíchh košů, zametačů, radlic...

veřejné plochy, údržba zeleně v obcích 

h, sportovní areály, zimní údržba – úklid sněhu 

komunikací, zemědělství, atd.
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UNIVERZÁLNÍ KLOUBOVÉ NOSIČE NÁŘADÍ VITRA dis-

ponují obratným kloubovým řízením a plně hydraulickým 

pohonem 4x4. Díky možnosti aplikace více než 50-ti variant 

různých letních a zimních pracovních nástavců je VITRA 

vhodným modelem pro celoroční hospodárný provoz. 

NABÍDKA 2 VERZÍ ŠASI

 VITRA 2030 / 2037

 VITRA 2045 / 2050 / 2067

STROJE VITRA 2030/2037 disponují výkonem 30/36 

Hp a šířkou pouhý jeden metr, což skýtá neuvěřitelné 

přednosti při manévrování a při práci ve stísněných pod-

mínkách. Základním přídavným zařízením modelů řady 

2030/2037 je kombinace zametání a vysávaní. Volitelně 

lze přední, ca. 1 metr široké zařízeni se 2 kartáči doplnit 

o třetí příp. čtvrtý kartáč. Tím je dosažena maximální 

možná zametací šířka 2 metry. Sací zařízení disponuje 

certifi kátem PM 10, má objem 500 litrů a je hydraulicky 

vyprazdňováno do výšky 1,35 m. Integrované ruční vysá-

vání, popřípadě tlakové mytí, je možné v případě potřeby 

snadno a rychle použít. Přestrojení na zimní provoz pak 

netrvá déle než 10 minut.

VĚTŠÍ VERZE ŠASI STROJŮ VITRA 2045/2050/2067 

disponuje dieselovými motory o výkonu 49-67 Hp a nabízí 

maximální rychlost až 40 km/hod. Komfortní a nadstan-

dardně vybavená kabina vytváří obsluze příjemné pro-

středí pro celodenní provoz. Tyto verze strojů nabízí velmi 

výkonné řešení, především pak během zimních měsíců. 

V nabídce je celá řada zametačů, sněhových radlic, sypačů 

či sněhových fréz. Během letních měsíců lze použít napří-

klad mulčovač s celkovou šířkou záběru až 3 m.

POUŽITÍ: při údržbě a čištění veřejných ploch, zametání 

zpevněných povrchů, zimní údržba komunikací, letní 

údržba zeleně měst a obcí, likvidace plevele, atd.
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POD SVĚTOZNÁMOU ZNAČKOU POLARIS uvádíme 

na trh užitkové elektromobily francouzského výrobce 

GOUPIL, který je v tomto segmentu vozidel evropským 

lídrem, dále pak americké značky osobních elektromo-

bilů GEM a průmyslových vozidel Taylor-Dunn. 

NABÍDKA POLARIS WT:

 Goupil G2 / G4 / G6 - užitkové elektromobily

 GEM e2 / e4 / e6 - osobní elektromobily

 Taylor-Dunn - průmyslové vozíky

UCELENÁ ŘADA VOZIDEL GOUPIL představuje nej-

širší nabídku na trhu. Různé varianty baterií (Pb, Li, 

AGM), rozměrů šasi, výkonu, dojezdu (až 190 km), max. 

rychlosti (až 80 km/h), užitečné hmotnosti (až 1300 kg) 

a volitelných nástaveb zaručují výběr nejvhodnějšího ře-

šení pro každého. Vozidla Goupil jsou vhodná pro provoz 

v terénu, na silnici i v úzkých uličkách městských pěších 

zón. Konstrukční prvky převzaté ze segmentu „automo-

tiv“ zaručují komfort a bezpečnost obsluhy.

OSOBNÍ ELEKTROMOBILY GEM se vyrábí ve dvou-, 

čtyř- a šestimístné variantě. Odpružený podvozek a nižší 

konstrukční rychlost předurčuje využití především 

ve venkovních areálech, ale i na zpevněném povrchu 

města. Nabízí inteligentnější alternativu ke golfovému 

vozíku, malému nákladnímu autu či dodávce. 

PRŮMYSLOVÁ VOZÍTKA TAYLOR-DUNN jsou konstru-

ována se zvláštním důrazem na funkčnost a životnost, 

vhodná do areálů těžkého průmyslu, letišť a ostatních 

prostor s požadavkem na maximální výkon. V nabídce 

jsou především různé druhy malých tahačů s kapacitou 

až 27 tun a užitkových vozíků s nosností až 2,3 tuny.

POUŽITÍ: města, obce, památkové a průmyslové zóny, 

sportovní areály, letiště, ZOO atd. Uplatnění v servisních 

činnostech, technické služby, svoz odpadků, rozvoz osob 

a zboží, atd.
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PROFESIONÁLNÍ japonské mulčovače pro intenzivní 

i extenzivní způsoby mulčování jsou kompletně vyrá-

běny v Japonsku. OREC disponuje výrobou vlastních 

převodovek, které jsou vyhlášené svým výkonem 

a životností. Proto mnoho profesionálu volí OREC - vědí, 

že investice do kvalitní techniky se vyplatí.

ROTAČNÍ MULČOVAČ Vám zaručí komfortní údržbu 

pravidelně i nepravidelně sekaných ploch. Primárně jsou 

určeny pro sečení travnatých ploch prorostlých bylinami 

se silným stonkem a občasným výskytem náletových 

dřevin. V nabídce naleznete ručně vedené i samojízdné 

varianty s pracovním výkonem až 8.000 m2/hod. 

Pro extrémní plochy jsou určeny speciály s náhonem 

4x4 a svahovou dostupností až 45°.

CEPOVÉ MULČOVAČE dokáží rozmělnit posečenou 

hmotu díky vysokým otáčkám na menší kousky než sys-

tém rotační. Systém výkyvných cepových nožů zároveň 

minimalizuje poškození horizontálně uložené hřídele při 

nárazu na překážky, jako jsou kameny, pařezy atd., proto 

je tato varianta vhodná zvláště pro sečení neudržova-

ných ploch s častým výskytem náletových dřevin. 

POUŽITÍ – veškeré plochy, vhodné k mulčování, svahy, 

příkopy, vinice, ovocné sady, FVE, dlouhodobě neu-

držované plochy, cesty, cyklostezky, okrajové obecní 

pozemky apod.
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SERVISNÍ SLUŽBY, SKLADY TECHNIKY 

A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Důraz na kvalitu a spolehlivost produktů, technické 

zázemí a ochota v komunikaci výrobce, včasné dodáv-

ky strojů a náhradních dílů - to jsou hlavní kritéria pro 

výběr námi zastupovaných značek. Ostatní je na při-

pravenosti obchodního a servisního zázemí. To vše 

Vám naše společnost ve spolupráci s dodavateli nabízí. 

Náš obchodní tým pravidelně komunikuje se zástupci 

výrobců a následně informace předává kompetentním 

osobám, aby mohly být včas dostupné Vám, konečným 

uživatelům, a zajistili tak bezproblémový provoz na ve-

řejných prostranství v celé ČR.

Kvalitní servisní péče je základem úspěchu každé pro-

fesionální značky. Kvalitu servisu můžeme hodnotit 

na základě následujících parametrů:

 servisní síť v komfortní dojezdové vzdálenosti

 personál kvalifi kovaný a proškolený 

 vybavenost servisní dílny na profesionální úrovni

 reakce servisního střediska během 24 hodin

 přístup k zákazníkovi na profesionální úrovni

 kvalita odvedené práce servisních techniků

 dodávka náhradních dílů spolehlivá 

 skladové zásoby náhradních dílů 

Naše zázemí adekvátně reaguje na stále se zvyšující 

potřebu profesionálního servisu a v současnosti nabízí 

servis dostupný během 24 hodin tak, aby byly uspo-

kojeny ty nejnáročnější potřeby zákazníků.

Nabízíme dvě servisní a montážní střediska plus síť 

smluvních servisních regionálních partnerů, která 

Vám zaručí klidný a pohodový provoz techniky.
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Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
E-mail: info@eurogreen.cz
Sportoviště: Tel.: +420 412 379 115, Fax: +420 413 030 999
Technika: Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
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