
Robustní stroj sloužící k odstranění travní plsti  
a drobných nerovností. Pravidelným používáním 
se zajistí lepší propustnost vody, kyslíku a živin 
do kořenového systému trávníku. Rám muže být 
uchycený na čelní hydrozávěs nebo tažený, dle typu 
nosiče. Pracovní šířka 1 100 mm  I   Délka 1 050 mm  I   
váha s PřeDním závěsem 87 kg
obj. číslo: 8983224 – Přední závěs
obj. číslo: 8983584 – Přední závěs s ručním přízdvihem
obj. číslo: 8983245 – Oj - připojení na čep
obj. číslo: 8983260 – Oj - přípojný kloub

Cena stroje ve variantě s připojením na čep v jarní akci 21 400,- kč s DPH
(Běžná cena 25 537,- Kč s DPH)

	Zlepšení kvality a čistoty trávníku při 
pravidelném provádění

	Pročesání a provzdušnění trávníku – 
odstranění travní plsti (po provedení je třeba 
vyčesaný materiál posbírat např. sekačkou)

	Zapravení písku do plochy

	Srovnání drobných nerovností

	Uvolnění a narušení povrchu mlatových ploch

21 400,-
kč

s D
PH

Jedná se o samojízdný zavlažovací stroj, který rovno-
měrně zavlažuje plochu ve tvaru pásu. Stroj nevyža-
duje obsluhu - po nařízení dávky vody (regulačním 
kolečkem na vozíku) a připojení přívodu vody se po-
hybuje 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 samo-
činně zastaví pojezd i přívod vody. Pro přívod vody 
je nutné použít hadici velikosti 1“ (dodáváno jako  

samostatná položka). Koncovka pro připojení hadice  
k vozíku je součástí dodávky zavlažovacího vozíku.

Cena v jarní akci 27 900,- kč s DPH
(Běžná cena 37 752,- 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)

	Délka zavlažovaného úseku: 120 m
	Rozměry: 77 x 47 x 40 cm
	Váha: 27 kg

navíjecí buben a 
100 m silnostěnné 

HaDice se slevou 15%.

K zavlažovacímu vozíku rollcart je možné dokoupit 
navíjecí buben a 100 m silnostěnné HaDice 
se slevou 15%.

27 900,-
kč

s D
PH

Provzdušňovací rám s ojí

Zavlažovací vozík rollcart

regenerace
stroje & vybavení

Vaše výHoDa
Jen za 6 až 8 týdnů dosáhneme kvalit-
ního, dobře zapojeného trávníku s mož-
ností opětovného plného zatěžování.

1. D
en

DoDÁvka osiv a Hnojiv

ProveDení regenerace

PoraDenství
	Trávníkové druhy / odrůdy 

	Potřeba živin 

	Optimalizace vegetační vrstvy 

	Dosev trávníku 

	Následná péče 

2. t
ýDen Naše služby

4. t
ýDen

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 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.

městský stadion vysoké mýto městský stadion litomyšl městský sportovní areál Písek Fk letohrad

Všechny ceny platí pro závaznou objednávku a odběr do 30. 4. 2018

Na regenerační zásahy provedené do 30. 4. 2018 poskytneme ZvýHoDnění Z ceníkovýcH cen



Barva golDline

Značky Plifix do trávníku

Barva eDelWeiss

linoroll - šířka válečku 12 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 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. 

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

Cena za 1 ks 1 146,- kč s DPH

Cena za 1 ks 9 801,- kč s DPH

Cena v jarní akci 24 079,- kč s DPH + 10 ks barvy golDline ZDarma
+ 10 ks barvy golDline ZDarma

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.

Cena za 1 ks 883,- kč s DPH

751,-
kč

s D
PH

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 

kompletně krytý. Tento systém Vám dává možnost 
začít lajnovat okamžité po připojení nádoby 
se super koncentrátem golDline. Žádné další 
samostatné míchání barvy s vodou!

+ 10 ks barvy 
golDline ZDarma
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Lajnovačka linogolD + 10 ks barvy golDline ZDarma

linoroll - šířka válečku 10 cm

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. Na prvním válečku je stěrka pro 
nastavení intenzity lajny.

Cena za 1 ks 9 620,- kč s DPH

jarní akce 6 ks barvy
cena za 1 ks - 751,- kč s DPH 

Všechny ceny platí pro závaznou objednávku a odběr do 30. 4. 2018

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.

Cena za 1 ks 1 809,- kč s DPH

jarní akce 6 ks barvy
cena za 1 ks - 1 538,- kč s DPH 

jarní akce 6 ks barvy
cena za 1 ks - 974,- kč s DPH 

Splňuje české i mezinárodní 
PraviDla Pro fotbal

jeDnoDucHÁ tecHnologie 
lajnovÁní

lajnovací 
systémy & barvy Jarní nabíDka

eurogreen

Ulehčete si práci při lajnování hřišť 
pomocí speciálních značek do tráv-
níku. Sada 25 ks včetně aplikačního 
nástavce. Trvale vytýčenými značka-
mi Plifix se zabezpečí trvalé označe-
ní bodu nahrací ploše. Jednoduchá 
aplikace do trávníku. Trvalá a dlouho-
dobá viditelnost bodů Plifix. Bezpeč-
né označení-nehrozí poranění. Vyro-
beno z UV stabilních plastů. Čtyři ba-
revná provedení pro možnost odliše-
ní vytýčených bodů.

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

milan krajčovič
Milan.Krajcovic@eurogreen.cz
Mobil: 731 504 746

kraj 
Praha, Plzeňský, středočeský, 
liberecký, královéhradecký

ing. vít kavka
Vit.Kavka@eurogreen.cz
Mobil: 731 159 707

kraj 
Jihočeský, vysočina
Jihomoravský

ing. jiří svatek
Jiri.Svatek@eurogreen.cz
Mobil: 733 533 913

kraj 
královéhradecký, Pardubický, 
olomoucký, moravskoslezský

ing. františek kopecký
Frantisek.Kopecky@eurogreen.cz
Mobil: 737 284 504

kraj 
zlínský, Jihomoravský

jaroslav kolečkář
Jaroslav.Koleckar@eurogreen.cz
Mobil: 734 162 318

 novinka! informujte se o možnosti pronájmu lajnovačky, kontaktujte nás.

+ 1 ks barvy PerlWeiss ZDarma + 1 ks barvy PerlWeiss ZDarma


