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A K Č NÍ
CEN Y

Jarní nabídka
REGENERACE | STROJE A VYBAVENÍ | NÁŘADÍ
SEKAČKA CUTCAT | LAJNOVACÍ SYSTÉMY | BARVY

Opravný rýč - oprava trávníku
Pro rychlé provzdušnění a uvolnění částečně zhutnělého
trávníku. Ideální pro opravu poškození trávníku během poločasové přestávky. Obzvláště robustní konstrukce.
Parametry rýče: 900 mm celková délka, 110 mm šířka,
pracovní hloubka max. 120 mm

956 Kč
včetně DPH
PH

Nyní novinka: zesílené provedení s opěrkou pro nohu.
Doporučená prodejní cena 1 O87 Kč

PORADENSTVÍ
 Trávníkové druhy / odrůdy
 Potřeba živin
 Optimalizace vegetační vrstvy
 Dosev trávníku
 Následná péče
DODÁVKA OSIV A HNOJIV
PROVEDENÍ REGENERACE

EUROGREEN
experti pro trávník
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 zku-

Automatické
zavlažování Perrot
Zdarma provedeme návrh instalace automatického zavlažování, případně
provedeme posouzení stávajícího zavlažovacího systému a navrhneme
možná opatření k efektivnímu hospodaření s vodou. Pro zavlažování trávníků nabízíme výsuvné postřikovače Perrot s úderovým, turbínovým a pístovým pohonem. Navrhujeme i realizujeme automatické závlahy na přírodních
i umělých trávnících, na tenisových kurtech a dalších sportovištích.
V í c e i n f o r m a c í n a w w w. p e r r o t . c z

V šechny ceny uvedené v letáku platí pro závaznou objednávku a odběr do 30. 4. 2 0 2 2

šební 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.

Další naše nabídka na e-shopu:

www.svettravniku.cz

Všechny ceny uvedené v letáku platí pro závaznou objednávku a odběr do 30. 4. 202 2

Ruční vypichovač drnů

Půdní sonda

Pomocník pro opravu poškozených a vyšlapaných míst v trávníku. Přesně vypichuje poškozená místa a vsazuje nepoškozené travní
drny tesné velikosti. Velikost vypichovaných
drnů: 100 x 150 mm

Set nerezové půdní sondy a plastové
škrabky pro odběr půdních vzorků
Vám pomůže s přípravou vzorku pro
analýzu. Samotná sonda je také vhodná
pro zjištění stavu vegetační vrstvy a pro
zhodnocení vlhkosti v profilu až 20 cm.

3 311 Kč
včetně DPH

Doporučená prodejní cena 3 763 Kč

3 81O Kč

Sekačka CutCat

Doporučená prodejní
cena 4 331 Kč

BUDOUCNOST SEKÁNÍ TRÁVNÍKŮ
JE ZDE!
Nízké náklady, lepší kvalita trávníku a více
času na to, co je důležité.

včetně DPH

ROBOTICKÁ SEKAČKA CUTCAT 2
od firmy EUROGREEN je opravdový multitalent. Automatický žací systém, 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 prostře-

+1 ks

+7 ks

BARVY
PERLWEISS
ZDARMA

BARVY
SE SUPER
KONCENTRÁTEM
GOLDLINE PLUS
ZDARMA

29 O33 Kč
včetně DPH

11 356 Kč

dí: při jeho provozu se ušetří ročně ekvivalent zhruba 900 – 1 200 kg CO2 – to odpovídá
10 000 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 posekaná 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)

Pro vypracování cenové nabídky instalace systému CutCat využijte kontakty na poslední straně.

včetně DPH

NOVINKA
Možnost pronájmu
lajnovaček,
kontaktujte nás.

Lajnovačka LINOGOLD 2
Robustní stroj prvotřídní kvality pro ostré, přesné a úsporné lajny na
sportovních trávnících. Nový systém lajnování s barvou GOLDLINE
PLUS, 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 kompletně
krytý. Tento systém Vám dává možnost začít lajnovat okamžitě po
připojení nádoby se super koncentrátem GOLDLINE PLUS. Žádné
další samostatné míchání barvy s vodou!

LINOROLL 2

ŠÍŘKA VÁLEČKU 10 CM

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 10 cm splňuje české
i mezinárodní pravidla pro fotbal! Možno dokoupit válečky 5cm, 7 cm,
12 cm. Na prvním válečku je stěrka pro nastavení intenzity lajny.

NOVINKA! Nově možnost také bočního lajnování.

HYBRIDNÍ TRÁVNÍK
od společnosti Eurogreen
je technicky i finančně výhodným řešením pro fotbalová hřiště, ale může být také účelně využitelný pro golfová odpaliště, parky nebo dětská hřiště. Hybridní trávník je nejkvalitnější přírodní
trávník kombinovaný s přednostmi umělého trávníku, který je vyprodukovaný moderní patentovanou technologií tkaní. Do této rohože je pak zapracována certifikovaná vegetační vrstva,
do níž se následně vysévá vhodná travní směs. Oproti hybridním vegetačním vrstvám zpevňuje
hybridní trávník EUROGREEN nejen vegetační vrstvu, ale i vlastní trávník. Výsledkem je zdvojené
vyztužení nejvíce zatížených částí hřiště umožňující zvýšení herní zátěže plochy. Od června 2015
má technologie hybridního trávníku souhlasné stanovisko od KSHP FAČR pro instalaci na hrací
plochy. Výhodou technologie hybridního trávníku je možnost instalace pouze na část hřiště, např.
středovou osu, brankoviště.

SPLŇUJE ČESKÉ I MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO FOTBAL

LUPIGREEN
Organicko-minerální dlouhodobé NPK
hnojivo s organickým dusíkem pro hnojení sportovních trávníků:

 hnojivo neobsahuje podíl živočišného původu a je bez zápachu
 po aplikaci se nemusí zalít ani mechanicky zapracovat do půdy
 má rovnoměrnou granulaci, která zajistí optimální rozprostření živin na ploše, a je vhodná pro ruční aplikaci i hnojení rozmetadlem
Rychle působící formy dusíku zajišťují dobrý počáteční účinek a rychlé zazelenání i při nízkých teplotách,
následně organicky vázaný dlouhodobý dusík zajistí prodloužený účinek hnojení. Organicky vázaný dusík
pochází především z rostlinné hmoty lupiny mnoholisté (Lupinus polyphyllus), pěstované v regionálně
a ekologicky vybrané krajině. Lehce rozložitelná organická část hnojiva také podporuje množství a aktivitu
mikroorganismů, a tím i celkově půdního života. To má pozitivní vliv na růst kořenů a zvyšování odolnosti
rostlin. Hnojivo obsahuje železo zlepšující tvorbu chlorofylu, čímž získá trávník intenzivnější barvu. Hnojivo
je doplněné o přípravek na zvýšení rezistence rostlin PlantaCur ®P56, který mobilizuje přirozené ochranné
mechanismy trav a díky tomu je zvýšena odolnost trávníku proti stresovým faktorům. Dlouhodobá výživa
trávníku a posílení vitality rostlin jsou tak dosaženy jen jednou aplikací!

V í c e i n f o r m a c í n a w w w. e u r o g r e e n . c z

Barva PERLWEISS
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.

AKCE 6 ks barvy + 1 ks ZDARMA

Barva
GOLDLINE Plus
2 O55 Kč
1 ks
včetně DPH

Nová barva s ještě lepší překryvností
a výrazně bělejší barvou.

AKCE 6 ks barvy + 1 ks ZDARMA

1 33O Kč
1 ks
včetně DPH

Všechny ceny uvedené v letáku platí pro závaznou objednávku
a odběr do 30. 4. 202 2

Mobilní certifikované branky
7,32 x 2,44, 5 x 2 m, 3 x 2 m
Přenosná branka 7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m, 3 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. Dodáváno včetně brankové bezuzlové sítě, PP 4 mm v bílé nebo zelené barvě.
V jarní akci dodáváme ke každé zakoupené brance síť zdarma. Branku je
možné doplnit o protizávaží, se kterým se z branky stává branka dle ČSN EN
748 typ 4 „Přenosná branka s protizávažím“. Tuto branku je pak možné používat bezpečně na umělých trávnících nebo zpevněných plochách.
Rám z Al oválného profilu 105 x 100 mm, lehké provedení
Obzvláště tuhá konstrukce díky vnitřním žebrům, robustní roh branky –
vyztuženo celovou vložkou
Zemní rám z robustního profilu 75 x 50 mm s drážkou pro uchycení sítě
PROFIL

Se dvěma širokými transportními kolečky
S velmi stabilními UH bezpečnostními úchyty odolnými UV záření

V JARNÍ AKCI ZDARMA

Kompletně svařená

1 ks brankové sítě v bílé nebo zelené barvě

Regenerace trávníku
Na místě zjišťujeme přání a možnosti našich zákazníků a na
základě jejich požadavků připravujeme plán péče o trávník individuální, přizpůsobený potřebám i finančním možnostem
- s využitím všech zdrojů EUROGREEN.

Již za 6 až 8 týdnů dosáhneme kvalitního, dobře
zapojeného trávníku s možností opětovného
plného zatěžování.
Na regenerační zásahy provedené do 30. 4. 202 2 poskytneme
Z V ÝHODNĚNÍ Z CENÍKOV ÝCH CEN

1. den

2. týden

EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Tel.: 412 379 115, Fax: 413 030 999
E-mail: info@eurogreen.cz
www.eurogreen.cz

Kraj Praha, Středočeský, Liberecký,
Královéhradecký
Ing. VÍT KAVKA
E-mail: Vit.Kavka@eurogreen.cz
Mobil: 731 159 707

Kraj Pardubický, Olomoucký,
Moravskoslezský
Ing. FRANTIŠEK KOPECKÝ
E-mail: Frantisek.Kopecky@eurogreen.cz
Mobil: 737 284 504

Kraj Liberecký, Ústecký, Karlovarský
MILAN KRAJČOVIČ
E-mail: Milan.Krajcovic@eurogreen.cz
Mobil: 731 504 746

Kraj Plzeňský, Středočeský

Kraj Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský
Ing. JIŘÍ SVATEK
E-mail: Jiri.Svatek@eurogreen.cz
Mobil: 733 533 913

TOMÁŠ BUŘIČ
E-mail: tomas.buric@eurogreen.cz
Mobil: 605 499 017

4. týden

Kraj Zlínský, Jihomoravský
JAROSLAV KOLEČKÁŘ
E-mail: Jaroslav.Koleckar@eurogreen.cz
Mobil: 734 162 318

