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KÖRNYEZETBARÁT 

A Nordic Lawn kizárólag olyan termékeket értékesít, amelyek figyelembe veszik a 

környezetét. Tanúsítjuk, hogy a termékek nem csak nagyon jó minőségűek, hanem olyan 

anyagokból is készültek, amelyek nem károsak a környezetre, illetve a termékeink által 

parkosított területeken élőkre vagy használóikra.

Green Hybrid fű termékeinket a DIN 18035-7 általános európai környezetvédelmi szabvány 

szerint teszteltük.

Ezen kívül a (telepítéskor használt) csapjaink kifejezetten erre a célra lettek kifejlesztve, 

hiszen komposztálható műanyagból készülnek.
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MINDKÉT VILÁG SZÁMÁRA IDEÁLIS

A rossz időjárás, az általános kopás és a nagy aktivitás megnehezíti a természetes fű növekedési 

feltételeit. A természetes fű általában nem nő olyan területeken, ahol sok az árnyék vagy nedves a 

talaj. Ez a sportlétesítmények, játszóterek és golfpályák közismert problémája.

Ahol korábban műfüvet használtak egybefüggő zöld és gyönyörű pázsit kialakítására, most olyan 

megoldás született, amely a két világ legjobbjait ötvözi. A műfű telt, zöld kifejeződése és a 

természetes fű feldolgozatlan érzete ötvöződik ebben a termékben.

A hibrid füvet a természetes pázsitra terítik, ami idővel azt jelenti, hogy a természetes fű keveredik a 

műfűvel. A hibrid fű szép, zöld megjelenést kölcsönöz, és segít megvédeni a törékeny természetes 

füvet, hogy a lehető legjobb növekedési feltételeket biztosítsa.

MIBŐL KÉSZÜL A HYBIRD GRASS ?

A Green Hybrid füvünk ugyanabból az anyagból készül, mint a műfű, de kisebb mennyiségben. A 

fűszálak polietilénből (PE) készülnek, és méhsejt szerkezetű hálóba vannak kötve, amely lehetővé 

teszi a természetes fű átnövését.

A Green Hybrid csak egy a sok hibrid fű közül. Más típusokhoz képest a Green Hybrid kevesebb 

karbantartást, és előzetes építési munkát igényel. A Green Hybrid hihetetlenül könnyen 

telepíthető, és nem igényel jelentősebb építési munkát.
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MEGVÉDI ÉS STABILIZÁLJA A TERMÉSZETES FÜVET

Amikor a természetes füvet megerősítik, akkor beszélhetünk a következő fogalomról: GREEN 

HYBRID. A Grenn Hybrid egy újfajta szintetikus fű, amely védi és stabilizálja a természetes füvet.

A nyitott, hálós műfüvet a természetes fűre telepítik. A nyitott hálószerkezeten keresztül a 

természetes fű könnyen átnőhet. A természetes fű gyökerei és gyökérfejlődése jobban védve lesz, 

ennek a hatásnak köszönhetően hosszan tartó természetes füvet kapunk. Két termék szimbiózisa, 

amely egész évben tartós zöld füvet biztosít Önnek. 

A Green Hybrid-et meglévő természetes fűre vagy fűmaggal vetett talajra telepítik. Rövid időn belül 

a természetes fű elkezd nőni a nyitott hálón keresztül, két-három hét múlva pedig kezdődhet is a 

természetes fű vágása.

A Green Hybrid tökéletes megoldás játszóterekre, nyilvános parkokba, rendezvényekre, lejtős 

területekre, sportközpontokhoz, de olyan területekre is, mint a mini- és golfpályák.
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GREEN HYBRID 22

LEÍRÁS

A Green Hybrid 22 rendkívül tartós termék. Nagyon jól használható a nagy aktivitású, 

maximális kopásnak kitett területeken. Felülről szinte egy zárt műfüves rendszernek tűnik, de ha 

ránézünk a hátlapra, akkor láthatjuk azokat a kis lyukakat, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

természetes fű átnőjön rajta.

A Nordic Lawn csapjai Dániában, és kifejezetten környezetbarát anyagokból készültek. Ezek a 

csapok biológiailag lebomló műanyagból készülnek. 

FELHASZNÁLÁS

Extrém kopásnak kitett területek, 

például sétálóhelyek, lejtők, dombok és 

fesztiválterületek.

ADATOK

Természetes fű: 25%

Műfű: 75%

Lyuk mérete: 15 x 36 mm. (+/-10%) 

Szín: Természetes fű zöld 

Pölgymagasság: 18 mm.
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GREEN HYBRID 22 GREEN HYBRID 32

LEÍRÁS

A Green Hybrid 32 egy tartós termék, amely nagy forgalmú helyekre is alkalmas. A szálak 100% 

polietilénből (PE) készülnek, és méhsejt szerkezetű hálóba vannak kötve. A Nordic Lawn saját 

csapjait használják a Green Hybrid 32 rögzítésére.

A Nordic Lawn csapjai dán gyártásúak és egyedileg, környezetbarát anyagból készülnek. Ezek a 

csapok biológiailag lebomló műanyagból készülnek. 

FELHASZNÁLÁS

Iskolai játszóterek, játszóterek, golfpályák, 

lejtők, közterek és egyéb nagy aktivitású helyek.

ADATOK

Természetes fű: 40%

Műfű: 60%

Lyuk mérete: 26 x 64 mm. (+/-10%) 

Szín: Természetes fű zöld 

Pölgymagasság: 18 mm.
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GREEN HYBRID 32+

LEÍRÁS

A Green Hybrid 32+ egyszerűen a tartós Green Hybrid 32 termék továbbfejlesztése. Ha hibrid füvet szeretne 

egy sportpályára, ahol egyenletesebb füves felületet kíván, akkor a Green Hybrid a megfelelő választás. A 

csapok hosszabbak, mint a Green Hybrid 32-é, ezért a füvet úgy lehet kezelni, hogy a csapok közé kefélik a 

termesztőközeget. A szálak 100% polietilénből (PE) készülnek, és méhsejt szerkezetű hálóba vannak kötve. A 

Green Hybrid 32+ a Nordic Lawn saját csapjaival van rögzítve.

A Nordic Lawn csapjai dán gyártásúak és egyedileg, környezetbarát anyagból készülnek. Ezek a csapok 

biológiailag lebomló műanyagból készülnek. 

FELHASZNÁLÁS

Sportpályák, golfpályák és egyéb 

sportolásra alkalmas területek.

ADATOK

Természetes fű: 40%

Műfű: 60%

Lyuk mérete: 26 x 64 mm. (+/-10%)

Szín: természetes fű zöld

Szálmagasság: 35 mm.
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GREEN HYBRID 32+ GREEN HYBRID 43

LEÍRÁS

A Green Hybrid 43-at nagyobb lyukak jellemzik, mint a Green Hybrid 32 és 32+. Ez azt jelenti, hogy a 

Green Hybrid 43 több természetesebb füvet tesz lehetővé, így a termék kevesebb műfüvet tartalmaz. Így 

természetesebb megjelenést érhet el. A csapok 100% polietilénből (PE) készülnek, és méhsejt szerkezetű 

hálóba vannak kötve. A Green Hybrid 43 telepítése mindig a Nordic Lawn saját csapjaival történik.

A Nordic Lawn csapjai dán gyártásúak és egyedileg, környezetbarát anyagból készülnek. Ezek a csapok 

biológiailag lebomló műanyagból készülnek. 

FELHASZNÁLÁS

Nagy forgalmú területek szezonális 

időszakokban, például parkokban, 

golfpályákon vagy privát kertekben.

ADATOK

Természetes fű: 60%

Műfű: 40%

Lyuk mérete: 37,5 x 87 mm. (+/- 10%) 

Szín: Természetes fű zöld

Szálmagasság: 22 mm.
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GREEN HYBRID

TARTOZÉKOK
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ESÉSVÉDŐ BURKOLAT

LEÍRÁS

A 30 mm-es esésvédeő burkolat lehetővé teszi egy hibrid füves aljzat építését egészen 2,7 

m-es kritikus esési magassággal.

A Green Hybrid 22 alatt egy 30 mm-es leesésgátló betét található,

amely után a fű átnő, és tökéletes kombinációt biztosít a természetes megjelenésű, puha 

és biztonságos felületnek, valamint az optimális vízelvezetésnek.

FELHASZNÁLÁS

EN1177:2018 és EN1176:2017 tanúsítvánnyal 

rendelkező, zuhanás elleni védelmet igénylő 

játszótéri eszközök.

1 x 30 mm. + Green Hybrid 22 = CFH 1,6 m. 2 x 

30 mm. + Green Hybrid 22 = CFH 2,7 m.

CFH = Kritikus esési magasság

ADATOK

Természetes fű: 35%.

PE hab: 65%.

Lyuk mérete: 10x50 mm (+/-10%).

Szín: fehér

Vastagság: 30 mm.GREEN HYBRID

ACCESSORIES FOR
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CSAPOK, TŰ & CÉRNA

CSAP 10 CM.

Minden Green Hybrid hibrid fű termékünkhöz használatos 

a telepítés során.

CSAP 15 CM.

A 30 mm-es zuhanásgátló betét felszereléséhez használható, 

felül a Green Hybrid rendszerrel, vagy ha a talaj

különösen laza, és erősebb csapokra van szüksége a Green 

Hybrid termékek beszerelésekor.

TŰ ÉS CÉRNA

A varrótűt és a varrócérnát Green Hybrid termékeink 

összeillesztéséhez használjuk, ha 

össze kell illesztenie két tekercset. A varrócérnát 20 méteres 

orsókban szállítjuk. Az anyaga rendkívül erős, 1,5 mm vastag 

keresztszövött poliészter. Színe fekete.


