
Technologie EURODRAIN zrychluje odvod po-
vrchové vody. Při jejím provedení dojde na hřišti  
k vyfrézování drážek širokých 3 cm, do hloubky až  
16 cm, v rozestupu 22 cm, které jsou vyplněny štěr-
kem frakce 2/8 mm nebo 4/8 mm. Tuto povrchovou 
drenáž je nutné navázat na základní drenážní sys-
tém s obvyklým rozestupem cca 7 m. Tímto opatře-
ním se zajistí rychlý odvod vody z vegetační vrstvy, 
tzn. nedojde k nasycení drážek vytvořených strojem  
EURODRAIN. Po zásahu je vhodné plochu nezatě-
žovat 8 až 12 týdnů. Tento zásah je možné provést 
na hřištích s optimální rovinatostí i samostatně, tzn. 
bez stržení stávajícího trávníku jako technologické 
opatření pro zlepšení odvodu vody při zachování 
stávajícího trávníku. Po provedení zásahu strojem  
EURODRAIN se vyfrézovaný materiál promíchá  
s předem rovnoměrně aplikovaným pískem. Tím do-
jde k vylepšení materiálu vegetační vrstvy a zároveň 
se nově vzniklým materiálem plocha dorovná. 

Rekonstrukce hřiště systémem EURODRAIN - 
na fotbalových hřištích se špatným odvodem vody, ne-
vhodným floristickým složením a nerovným povrchem 
nabízíme výhodnou rekonstrukci hřiště s využitím tech-
nologie štěrbinových drenáží. Na základě důkladné  

analýzy hřiště se vypracuje projekt rekonstrukce.  
Základní opatření renovace povrchu je odstranění ne-
vhodného trávníku, srovnání profilu plochy laserem 
řízeným graderem, vytvoření drenážního systému  
EURODRAIN. Následuje položení nové písčité vege-
tační vrstvy a založení sportovního trávníku. Využitím 
přednosti rekonstrukce hřiště systémem EURODRAIN 
získáte hřiště s novým trávníkem, perfektní rovinatostí 
a celoplošným drenážním systémem s úsporou až  
70 % oproti výstavbě nového hřiště.

Rekonstrukce hřiště systémem EURODRAIN od-
straníme špatný odvod vody, nerovný povrch hřiště, 
nevhodné floristické složení trávníku. Výsledkem  
provedení je nové travnaté hřiště odpovídající para-
metrům DIN 18035 za třetinovou cenu oproti klasické  
rekonstrukci hřiště.

Na základě prohlídky Vašeho hřiště Vám bez-
platně připravíme projekt renovace hřiště systémem  
EURODRAIN - kontaktujte naše regionální poradce.

Vlivem nepropustnosti  
vegetační vrstvy  
dochází k zadržování 
vody na povrchu hřiště 
a v kořenové zóně.

Celoplošná nebo částečná pokládka silného 
travního drnu hybridního kobercového trávníku.

Vytvořením celoplošné  
štěrbinové drenáže strojem  
EURODRAIN je zajištěn 
rychlý odvod vody  
z plochy hřiště.
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RENOVACE SySTéMEM EURODRAIN – jedinečné vyřešení problémů špatného odvodu vody z hřiště

HybRIDNí TRáVNíK 
& RENOVACE 

SySTéMEM EURODRAINJarní NAbíDKA
EUROGREEN

Výška vlasu je 48 mm 

Oproti hybridním vegetačním vrstvám zpevňuje  
HybRIDNí TRáVNíK EUROGREEN nejen vegetační 
vrstvu, ale i vlastní sportovní trávník. 

Do této rohože se zapracovává certifikovaná 
vegetační vrstva, do které je následně vysetá  
EUROGREEN travní směs. 

 

Položení umělého trávníku, zapracování vegetační 
vrstvy a výsev EUROGREEN travní směsi.



Hybridní trávník
EUROGREEN

Představení technologie 
EURODRAIN 1. Odstranění nevhodného trávníku

3. Drenážní systém, štěrbinové drenáže   
 EURODRAIN 

2. Srovnání povrchu

4. Založení nového trávníku

Stroj EURODRAIN frézuje úzké drážky v rozestupu
22 cm, které jsou ihned zasypávány štěrkem ze zásobníku.





Technologický postup systému EURODRAIN

EURODRAIN

HybRIDNí TRáVNíK 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 vege-
tační 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. 



EUROGREEN více než 20 let v ČR nabízí inovace a nová kvalitní řešení pro zlepšení stavu travnatých ploch u svých zákazníků. Naši činnost 
zaměřujeme na všechny sportovní či veřejné travnaté plochy. Nejenom na velké městské nebo komerční stadiony, ale také na ty, kteří 
chtějí s daným rozpočtem nabídnout atraktivní a kvalitní sportovní či veřejné trávníky. 

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

Zákazníci EUROGREEN vždy profitují z velmi široké nabídky služeb. Od poradenství přes dodávku vysoce kvalitních osiv a hnojiv až po rozsáhlou nabídku 
služeb jako jsou regenerace trávníků. Jako významná evropská společnost v oblasti trávníkářství Vám garantujeme vysoce profesionální úroveň našich služeb: 

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.

Na regenerační zásahy provedené do 6. 5. 2016 poskytneme 30% ZVýHODNĚNí Z CENíKOVýCH CEN

FC Slovan Liberec Městský stadion Litomyšl SK Dynamo České Budějovice FK Letohrad

REGENERAčNí TRáVNíKOVé SMĚSI

REGENERACE 
RyCHlá ObNOVA TRáVNíKU

	Regenerační směs z nejlepších odrůd pro 
 zátěžový trávník s tetraploidním jílkem 
 Kompletní ošetření přípravkem Proradix®Turf 
 - optimální ochrana při klíčení 
 Kompletní ošetření technologií Headstart® 

• Speciální trávníková směs pro dosev řídkých 
silně zatěžovaných trávníků. 

• Celá směs je ošetřena přípravkem Proradix®Turf, 
který je optimální ochranou proti chorobám 
při vzcházení způsobenými houbami Pythium  
a Rhizoctonia.

• Obsahuje špičkové odrůdy Lolium perenne (jílek 
vytrvalý) „EURODIAMOND“ a „BAREURO“. 

• Celá směs je ošetřena technologií Headstart®, díky 
tomu je urychleno vzcházení trav až o jeden týden. 

• Obsahuje tetraploidní Lolium „DOUBLE“ (jílek) 
s vysokou zimní odolností proti houbovým cho-
robám jako je plíseň sněžná.

• Směs obsahuje špičkové a vysoce konkurenčně 
schopné odrůdy. 

• Rychlé zapojení trávníku, vysoká odolnost cho-
robám. 

• Ošetření přípravkem Proradix®Turf výrazně 
omezuje riziko odumření trávníku vlivem hou-
bových chorob.

Obj. číslo: 1219 002
Balení: 10 kg pro 400 m²

	Trávníková směs s výběžkatým 
 Lolium perenne 

• Speciální travní směs pro dosev vysoce zatěžo-
vaných trávníků.

• Lolium perenne BARCLAY II je jedinečná 
odrůda jílku vyrtvalého, která tvoří nadzemní 
odnože. Rychlá regenerační schopnost Lolium 
pomáhá rychlému zárůstu poškozených 
míst. Špičkové odrůdy Lolium „BAREURO“ 
a „BARMINTON“ garantují velmi rychlé klíčení 
a etablování se v trávníku.

• Dobrá odolnost trávníkovým nemocem.  

Obj. číslo: 1219 200
Balení: 10 kg pro 400 m²

EUROGREEN Regenerační trávníková směs WM-Rasen RSM 3.2 Regenerační trávníková směs RpR®

ŠpIčKOVé OŠETřENé ODRůDy



Traktorová sekačka ISEKI SXG 216
Technické údaje ISEKI SXG 216

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 21 707,- 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

21 707,-
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 28 900,- Kč s DpH
(Běžná cena 35 937,- 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 20%.

K zavlažovacímu vozíku ROllCART je možné dokoupit 
NAVíJECí bUbEN a 100 m SIlNOSTĚNNé HADICE 
se SlEVOU 20%.

28 900,-
Kč

s D
pH

Provzdušňovací rám

Zavlažovací vozík ROllCART

Profesionální sekačka ISEKI SXG 216 v ceně 252 890,- Kč s DpH

pROFESIONálNí 
STROJE & VybAVENí

DIESElOVý MOTOR ISEKI 
dvouválcový dieselový motor ISEKI s obsahem  
688 cm3 se vyznačuje vysokým točivým momentem 
s velkou tažnou silou, dieselový motor je úsporný ve 
spotřebě a překvapí svou spolehlivostí a dlouhou  
životností, výkon dle ECE R24 11 kW/15 KS 

Spotřeba nafty pro posečení fotbalového hřiště je cca  
1,5 l. Potřebný čas na posekání je 1:45 hodiny. Běžná 
benzínová sekačka spotřebuje 8,5 l za sekání a potře-
buje cca 2:30 hodiny. Při dvou sečích týdně je roční 
úspora času oproti klasickým benzinovým  
strojům cca 50 hodin (více než 6 pracovních  
dnů), v podobě pohonných hmot je pak roční 
úspora cca 500 litrů!

HyDROSTATICKá přEVODOVKA
max. rychlost 11 km/h vpřed, 6 km/h vzad, řízení  
mechanické se zubovým převodem, brzdy bubnové, 
objem palivové nádrže 18 litrů, alternátor 100 W,  
baterie 12 V 30 Ah, počítadlo provozních hodin, 
přední pracovní reflektory

ROZMĚRy
DéLKA 2 500 mm  I  šířKA 1 066 mm  I  VýšKA 1 219 mm
ROZCHOD KOL 1 220 mm  I  VáHA 420 kg

KOlA
PřEDNí KOLA 16x6.50-8  I  ZADNí KOLA 20x8.00-10

žACí lIŠTA 2-NOžOVá S CENTRálNíM VýHOZEM 
pohon přes kloubový hřídel a převodovku (bez 
použití klínového řemenu), vyhazovací tunel je velký  
cca 260 x 370 mm (š x v) a tím umožňuje bezpro-
blémový sběr trávy, aniž by docházelo k ucpávání,  
záběr 102 cm, nastavitelná výška sekání 25-102 mm

SbĚRACí KOŠ VyKlápĚNý MECHANICKy 
na zem, objem 380 litrů

Srovnávací video naleznete na internetové stránce 
http://www.eurogreen .cz /sxg216i



Barva GOlDlINE Barva EDElWEISS Lajnovačka lINOROll

Barva pERlWEISS

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 meziná-
rodní pravidla pro fotbal! Možno zvolit verzi 
s válečkem 10 cm či dokoupit válečky 5 cm,  
7 cm, 10 cm. Na prvním válečku je stěrka pro 
nastavení intenzity lajny.

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.

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

Cena za 1 ks 1 158,- Kč s DpH

Cena za 1 ks 1 851,- Kč s DpH

Cena v JARNí AKCI 11 495,- Kč s DpH + 1 ks barvy pERlWEISS ZDARMA

Cena v JARNí AKCI 23 777,- 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 921,- Kč s DpH

921,-
Kč

s D
pH

Lajnovací systém pro ruční lajnování s tlakovou 
nádrží. Stabilní rám na čtyřech pneumatikách se 
vzdušnicemi zajišťuje pohodlný a rovný pojezd. 
Nastavitelné rameno umožňuje přesné lajnování 
středem lajnovačky (případně lajnování na levé 
nebo pravé straně). Precizní a dlouhodobé 
lajnování až ke kořenům trávníku zabezpečuje 
plochá a výškově nastavitelná tryska (možnost 
nastavení šířky lajny). Tlakování lajnovačky se 

provádí pomocí kompresoru, nožní nebo ruční 
pumpy (není součástí dodávky). Jednoduché 
čištění potrubního rozvodu, trysky, tlakoměru - 
pomocí dodávané vodovodní hadice se spojkou.  
Doporučené plnící množství: 10 l.

+ 1 ks barvy 
pERlWEISS ZDARMA

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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23 777,-
Kč

s D
pH

11 495,-
Kč

s D
pH

9 620,-
Kč

s D
pH

Lajnovačka lINOGOlD + 10 ks barvy GOlDlINE ZDARMA

Lajnovací systém lINOFIX - VýpRODEJ SKlADOVýCH ZáSOb + 1 ks barvy pERlWEISS ZDARMA 

+ 1 ks barvy pERlWEISS ZDARMA

+ 1 ks barvy pERlWEISS ZDARMA

JARNí AKCE 6 KS bARVy
cena za 1 ks - 768,- Kč s DpH 

Všechny ceny platí pro závaznou objednávku a odběr do 29. 4. 2016

JARNí AKCE 6 KS bARVy
cena za 1 ks - 1 543,- Kč s DpH 

JARNí AKCE 6 KS bARVy
cena za 1 ks - 973,- Kč s DpH 

Splňuje české i mezinárodní 
pRAVIDlA pRO FOTbAl

lAJNOVACí 
SySTéMy & bARVy Jarní NAbíDKA

EUROGREEN


