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výrobce umělých trávníků s licencí FIFA
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Stále zelený
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pro město

pr
od

uk
t i

nf
o

URBAN
JUTAgrass®

Odolný a trvanlivý trávník
jemný a příjemný na došlap.

Umožňuje všechny běžné 
aktivity, které se provozují
v městských parcích.
Minimalizuje riziko
bodnutí hmyzem.

…stanovuje nový směr
ve vývoji umělých trávníků.
Vysoce odolný trávník URBAN
je určen pro realizaci zelených ploch
městských částí, parků, relaxačních
a klidových zón intravilánu.

40 mm
100% PE

výška vlasu

materiál

2 788 g/m2hmotnost

209 980 ks/m2počet konců vláken

4,0 mšířka role

25,0 mdélka role

technické parametry

vzorek trávníku ve skutečné velikosti
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JUTAgrass® URBAN byl vyvinut jako alternativa pro přírodní 

trávníky všude tam, kde je v současných klimatických pod-

mínkách obtížné a neekonomické udržovat přírodní travní 

plochy. Požadavku nahrazení vzhledu přírodního trávníku je 

přizpůsobena barevnost, struktura i skladba jeho vláken. 

Trávník JUTAgrass® URBAN byl rovněž konstruován s ohle-

dem na zachování přirozené cirkulace vody, s podporou aku-

mulace srážek v půdě. Jeho vodopropustnost umožňuje ply-

nulý a rychlý prostup srážkové vody a její snadné a přirozené 

vsakování do půdního podloží. 

Trávník JUTAgrass® URBAN je vyroben z vy so ce odol-

ných po ly ethy le no vých vlá ken, která zaručují jeho dlou-

hou životnost. Na plochách pokrytých tímto trávníkem je 

možné provozovat stejné sportovní a relaxační aktivity, 

které se provozují v parcích a na trávnících veřejné zeleně. 
JUTAgrass® URBAN je ideální volbou pro realizaci sta veb a 

de veloperských projektů, odpovídajících trendu „chytrých 

měst“ při současném respektování trvalé udržitelnosti je-

jich rozvoje. Trávník JUTAgrass® URBAN je samozřejmě 

plně recyklovatelný.  

Instalace je jednoduchá a je názorně popsána v insta-

lačním manuálu k trávníku.  
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umělé trávníky pod značkou JUTAgrass® vyrábí 
JUTA a.s., závod 15 
Na Borkách 89, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Česká republika
Tel.: +420 499 314 567
www.jutagrass.cz | jutagrass@juta.cz 
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