
The best alternative to nature

Playgrass®
by Edel Grass



Az Edel Grass hivatalos magyarországi partnereként, a 
Globál Sport kft. széleskörű, kertépítésre alkalmas műfű 
választékkal rendelkezik. Az Edel Grass által fenntartott 
kutatási és fejlesztési központ lehetővé teszi a termékek 
tervezését, gyártását, finomítását és folyamatos tesztelé-
sét.  A kínálat az alábbi területek burkolására alkalmas:
 Játszóterek
 Kertek és tetőteraszok
 Hotelek és ipari területek
  Közterek, mint például út menti szegélyek és körforgal-

mak

Az Edel Grass professzionális viszonteladóin keresztül szol-
gálja ki a magánszemélyeket.

Az általunk kínált műfű előnyei:
 Természetesség, ugyanakkor egyedi megjelenés
  Egységesség - magas minőség, amely az évek múlásá-

val is garantált
 Kényelem
  Egyszerű karbantartás (nem szükséges nyírni, locsolni, 

trágyázni)
 UV-stabilitás

Minőség
A műfüveknek folyamatos, szigorú minőségi követel-
ményeknek kell megfelelniük. Nem csupán az időjárás 
viszontagságainak, de más külső behatásoknak is ellenálló 
minőséget kell garantálni, ami elengedhetetlen a műfű 
kereskedelemben. Ez nem csak a gyártókra vonatkozik, 
hanem a velük együtt működő partnerekre is. Ennek kap-
csán az Edel Grass csak olyan professzionális technológiá-
val dolgozó és képzett szakemberekkel rendelkező part-
nereket választ, mint amilyen a Globál Sport Kft. is. 

Jótállás
Az Edel Grass nyolc év jótállást biztosít termékeire. A jótál-
lás az UV- stabilitásra és a gyártásból eredő esetleges tech-
nológiai hibákra érvényes. 

Fenntarthatóság
Az Edel Grassnál a fenntarthatóság kulcsfontosságú. A cél 
az, hogy fenntartható rendszereket gyártson. Az EDEL az 
elmúlt években már számos fejlesztést vitt véghez ezen a 
területen. Alapvető céljának tekinti olyan rendszerek gyár-
tását, melyekben minden egyes alkotóelem újra felhasz-
nálható, vagy környezetbarát módon elhelyezhető.

Edel Grass Tájkép



Az Edel Grass és a KSP bemutatja a piaci viszonylatokban egyedülállónak számító játszótér fogalmát. Az 
Edel Grass által hitelesített Playgrass® [sic: Játszótér] műfű konstrukció minden, jelenleg hatályos játszó-
tér minőségi követelménynek [NEN-EN 1177] megfelel. A színekben gazdag műfű (Edel Playgrass®) és a 
balesetvédelmi (párnázott) rugalmas aljzat (KSP) kombinációja minden játszóterületnek igazán vonzó 
megjelenést kölcsönöz.

A hatályos jogszabálynak megfelelően, minden játszóteret balesetvédelmi szempontból ütéscsilla-
pító, rugalmas aljzattal kell ellátni a 1,5 méteres vagy annál magasabb játékok esetén. Az Edel Grass 
Playground®-jának a balesetvédelemre vonatkozó értéke a legfeljebb 3 méter magas eszközökig bizto-
sított. Számos sikeres, holland rendszer kiépítését követően, az Edel Grass fogalom ma már nemzetkö-
zileg is elismert. 

Edel Grass Játszótér 

Az Edel Grass Playground® konstrukció
1.  Edel Playgrass® műfű
2.  Balesetvédelmi rugalmas réteg; vastagságát a 

lehetséges esési magasság határozza meg
3. Alépítmény
4.  Átlagos 0,35 méter vastagságú homok réteg

Technológiai paraméterek 
Konstrukció Lehetséges esési magasság
Playgrass® 35  1,6 méter
Playgrass® 50  2,4 méter
Playgrass® 70  3,0 méter
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Virágok

tulipán százszorszép napraforgó gerbera nárcisz vadborostyán

katicabogár pillangó pók hernyó méh

tengeri csillag hal teknőc tengeri csikó kagyló

lépcsőfok ugróiskola darts tábla körhinta

foci futball tenisz korfball hullahopp ugrókötél

körök négyzetek háromszögek ellipszisek kirakós

Rovarok

Tenger

Játékok

Sportok

Alakzatok



Az Edel Grass Playgrass® által kínált számos motívum az egyszerű, funkcionális játszóteret 
a környék színekben gazdag, központi területévé varázsolja. A változatos színek lehetővé 
teszik a különböző mintázatok kialakítását és ezek számos variánsait a pályákon. Ez is gaz-
dagabbá teszi az elérhető opciók választékát, és élvezetesebbé teszi a játékot.

PlayGrass® formák és minták
Annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye a játszóteret, a gyártó formák és minták 
választékát tervezte meg, melyek természetesen nálunk beszerezhetők.  A formákat a 
helyszínen szabjuk ki a műfűből. A következő oldalon található az általunk kínált formák 
és alakzatok listája, melyeket rendelésre állít elő a gyártó.

A PlayGrass® előnyei röviden: 
 Hosszú élettartamú
 Strapabíró
 Biztonságos
 Kevés karbantartást igényel
 Igény szerinti méretre szabható 
 Mókás formák széles választékát kínálja
 A műfű (Edel PlayGrass®) különböző színekben is elérhető

Színekben gazdag 
és biztonságos





Karbantartás

Minőség és fejlődés
Az Edel Grass PlayGrass® egy szoros együttműködés eredménye, mely az Edel Grass és a 
KSP között jött létre. Köszönhetően a sok éves, műfű kereskedelemben szerzett tapasz-
talatnak, egy minden felhasználásra alkalmas, testre szabott rendszer született. Az Edel 
Grass műfüvek fonál felhasználásával készülnek, a hátszőnyeget a TenCate gyártja. A KSP 
érdeme a balesetvédelmi rugalmas aljzat kifejlesztése. A balesetvédelmi rugalmas aljzati 
rész és a műfű speciális kombinációja teszi egyedülállóvá ezt a terméket. 

Az Edel Grass nemzetközi kapcsolatrendszerrel, gondosan kiválasztott partnerhálózattal 
rendelkezik, és felelősséget vállal az Edel Grass PlayGrass® létesítéséért és fenntartásáért.  
Ez teszi lehetővé az általuk forgalmazott rendszerek minőségirányítását a kialakítás kez-
detétől egészen annak végezetéig.

Növelje meg játszótere élettartamát!
A jótállás alkalmazásának és a gyerekek biztonságának érdekében hosszú távon elen-
gedhetetlen a megfelelő karbantartás. A gondos karbantartás biztosítja, hogy a játszó-
tér ne veszítse el balesetvédelmi besorolási értékét, minősítését és vonzó megjelenését. 
Ezen felül, a karbantartási munkálatok elvégzése növeli a rendszer élettartamát. Szívesen 
állunk rendelkezésére tanácsainkkal ebben a kérdéskörben, azért, hogy a választott ját-
szótér a kellemes küllemét és használhatóságát megőrizze olyan sokáig, ameddig ez csak 
lehetséges. 

és Minőség



Postafiók: 164-8280 AA Genemuiden, Hollandia
Ügyfélfogadás: Fabrieksstraat 13 – 8281 BW Genemuiden, Hollandia

Telefon: +31 (0)38 425 00 55 – Fax: + 31 (0)38 425 00 51
E-mail: landscaping@edelgrass.com – Honlap: www.edelgrass.com/landscaping 
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GLOBÁL SPORT KFT.
4030 Debrecen Tömös utca 17.

tel: +36 30 269 89 53
E-mail:globalsport@globalsport.hu 

Honlap: www.globalsport.hu

Edel Grass official supplier:


