
ГРАДИНА

УНИВЕРСАЛНА ТРЕВНА РОЛКА 
ORNAMENTAL PREMIUM TURFQUICK®

БИОРАЗГРАДИМИ ТРЕВНИ РОЛКИ

ГЪСТА И НИСКОРАСТЯЩА ТРЕВНА ПЛОЩ:
Благодарение на иновативната тревна ролка Ornamental Premium TURFquick® ще имате красив и 
плътен тревен килим – лесно, бързо, бeз петна и без много усилия. 

TURFquick® Ornamental Premium е тревна ролка, от която покълва трева както на слънце, така и на 
сянка. Тя има добро възстановително действие след износване или повреда. В сместа са включени 
и семена, устойчиви на суша и по-лоши метеорологични условия

Код
Площ  
(m²)

Височина
(cm)

Размер
(m)

0531745 10 10 - 40 0,8 x 12,5

0531732 40 10 - 40 0,8 X 50

% Семена
Височина

(см)
Време за 

покълване

Температура 
на покълване

(°C)

20 Lollium perenne 10 - 60 От 5 до 10 дни Между 15 и 23

50
Festuca rubra 

commutata
15 - 60 14 дни Между 10 и 18

30 Poa pratensis 10 - 60 От 14 до 30 дни Между 15 и 18

СЪСТАВ:  

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СТЪПКА 1 

Подгответе почвата и 
развийте ролката

СТЪПКА 2 

Полейте обилно с вода

СТЪПКА 3 

Наслаждавайте се на плътен 
килим само след 5 седмици

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 
- Дворове и градини
- Слънчеви терени
- Сенчести терени
- Голф игрища
- Паркинги 
- Спортни игрища
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Устойчивост

Мекота

Устойчивост към суша

Устойчивост към сянка

Студоустойчивост

Устойчивост към сол

Устойчивост към ниско косене

Ниско ниво на поддържка
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             10%           20%           30%           40%           50%           60%           70%           80%            90%         100% 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
- Подходящ избор както за възстановяване на незатревени част, така и за цялостна тревна площ;
- Плътен тревен килим и нисък растеж;
- Лесна поддръжка;
- Висока адаптивност към вече съществуващи растения;
- Сравнително издръжлива на високи натоварвания;
- 100% естествена биоразградима трева;
- Без съдържание на ГМО;
- Лесни за разстилане тревни ролки, подходящи за всички видове почви;
- Лек и лесен монтаж;
- Изработена от нетъкан термомат материал;
- Свежа зелена трева за нула време.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:  
 
Да се съхранява на сухо и проветливо място. Препоръчителна температура 20°C, влажност на 
въздуха до 60%.

СРОК НА ГОДНОСТ: 

От 12 до 18 месеца

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Данните за състaва на продукта са с ориентировъчни стойности, направени в лабораторни условия. 
Тези стойности са предмет на определена производствена поносимост. Данните, съдържащи се 
в този информационен лист на продукта, представляват техническите познания на TURFquick® 
към момента на публикуването им. TURFquick® си запазва правото да променя и да актуализира 
данните в съответсвие с новите познания и съответно да променя посочените свойства, с 
изключение на грешки и пропуски.


