Driven by innovation
Inspired by nature

NASIONA
TRAW

Trawnik w zacienionej części ogrodu?
Trawnik odporny na deptanie
albo trawnik reprezentacyjny?
Mieszanki trawnikowe Landscaper Pro
– na każde warunki.

www.everris.pl

NASIONA TRAW
Mieszanki trawnikowe Landscaper Pro zostały przygotowane
ze starannie wyselekcjonowanych nasion – wybrano odmiany
najlepiej znoszące zacienienie, najbardziej odporne na choroby,
suszę i deptanie, najbardziej mrozoodporne. Połączenie ich
w dobrych proporcjach gwarantuje atrakcyjność murawy przez
cały sezon, dobre zimowanie, łatwiejszą i tańszą pielęgnację.

Mieszanki Landscaper Pro to:
• wysoka czystość nasion - praktycznie brak chwastów
w mieszance,
• wysoka wydajność dzięki gwarantowanej wysokiej
sile kiełkowania,
• minimalna wysokość koszenia 15 mm.

Trawnik reprezentacyjny

Miejsca ocienione

Mieszanka Finesse

Mieszanka Sun & Shade

delikatny, drobny liść,
duża gęstość i żywe wybarwienie,
wolniejszy wzrost,
wysoka odporność na niskie temperatury,
okresowe niedobory wody i deptanie,
• dostępna w opakowaniach
5 kg (na pow. ok. 200 m2)
i 10 kg (na pow. ok. 400 m2)
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Tereny rekreacyjne

Tereny trudne

•
•
•
•

doskonała odporność na częściowe zacienienie,
gęstość i estetyczny wygląd,
odporność na deptanie,
silnie rozwinięty system korzeniowy,
odporność na okresowe niedobory wody,
niskie potrzeby pokarmowe,

dostępna w opakowaniach
5 kg (na pow. ok. 200 m2)
i 10 kg (na pow. ok. 400 m2)

(tereny nachylone, gleby lekkie)
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Mieszanka Performance

Mieszanka Supreme

• wysoka odporność na deptanie
– może być stosowana na placach zabaw,
• estetyczny wygląd,
• możliwość użytkowania w krótkim czasie
po wysiewie,
• duża zdolność do regenerowania uszkodzeń,
• dostępna w opakowaniach

• wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne i deptanie,
• intensywne zadarnienie, także na pochyłościach
terenu i glebach piaszczystych,
• szybka regeneracja uszkodzeń,
• wysoka odporność na okresowe niedobory wody,
• nasiona wiechliny w specjalnej otoczce
przyspieszającej kiełkowanie i zapewniającej
optymalne warunki rozwoju młodych siewek Smart Start,
2
• dostępna w opakowaniu 10 kg (na pow. ok. 400 m )

5 kg (na pow. ok. 170 m2)
i 10 kg (na pow. ok. 340 m2)

SKŁAD MIESZANEK
Mieszanka

Życica trwała
Lolium perenne

Kostrzewa czerwona
rozłogowa
Festuca rubra ssp.
rubra

Kostrzewa owcza
Festuca ovina

Kostrzewa czerwona
półrozłogowa
Festuca rubra ssp.
trichophylla

Kostrzewa czerwona
kępowa
Festuca rubra ssp.
commutata

Wiechlina łąkowa
Poa pratensis

Finesse

40%

40%

10%

10%

-

-

Sun & Shade

25%

30%

-

30%

15%

-

Performance

80%

20%

-

-

-

-

Supreme

40%

15%

-

10%

20%

15%

Everris - ICL Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
Tel. 22 395 64 10, Fax 22 395 64 13 www.everris.pl

Koordynator Sprzedaży Produktów Trawnikowych:
Krystyna Bargieł tel.: 604 054 654, e-mail: krystyna.bargiel@everris.com

