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جرين جراس جروب إلنشاء وصيانة المالعب
ر فررررر تـو ارررررـ وتـر رررررـيب العرررررـشب
جرررررراس جرررررراه هرررررر ر ئدررررر ر ئ ررررررا ا ررررر ئتخرررررـ
رررررو فررررر تـو ارررررـ وتـر رررررـيب العرررررـشب ال ـن عرررررـ ل رررررـ عب الـرا رررررـي
ال ـن عرررررـ ئتخ
وال دطرررررـل ـ الخرررررـيراج وتعرررررـالي ج رررررـي الرررررـ ألـ الـرا رررررـي ال ترررررـع ا رررررـرا ئرررررـ
ئـ عررررـب ررررـر الــررررـ ـ وئـ عررررـب ررررـر الـيررررـ وئـ عررررـب الـتـنررررـ رررر ل ـرررروـ تو ارررر وتن يرررر
ررررـ ف إلررررـ
ال شرررر ا الخ ارررر لعشررررب ال ررررن ع ال دررررتخ ـ ةدررررب ال واارررر ـ ال وليرررر ـ
ج رررررـي ال دـطرررررـل ـ الخرررررـيراج ــ رررررـ ـ ئخـتـ ـ رررررـ و لرررررـوا ئترررررـع وذلرررررـ ـ ارررررـ فـرارررررـق
ئتـخـ ـررررـص ئررررـس الـ ـالـن ررررـيس والـ ـنيررررـيس الـ ررررـالر و رررر ل ل اررررـن الـرررر ع رررر تررررـو ا الررررـ وا
رررـ ي
رررـي ـ ال عرررـب رررواج عيررر ارررن ع و ا را يررر و ترتررر و ة رررر ررر
الرررـخ ـ لعرررـ ي
ئرررررـط و و رررررـ ل تـو ارررررـ اللطـيطرررررـ ـ الـ ـط رررررـي والرررررـط ئرررررـس الـ رررررـط الطـطـيرررررـع والرررررـ
اتـ ررـي لدررـطا الـن عررـل ال رررـيس الررـ ر والـ راررـا والـ رررـ ئررـس األ ررـ أل لرررـ ل فالررو ئررـن ب جرررـ ا
ل رررـ عب وةررروا ةرررـوا الدرررـط ة ل و رررر ترررـط ا ال ررر الرا ررري و ايررر فررر إ ددررروا اـ
ال عب.

خدماتنا

األسـتـشـارات ،
التـصـمـيـم،
الـتـوريـد،

الـتـركـيـب،
الـصـيـانـة،
ادارة الـمـنـشـآت الـريـاضـيـة.

هدفنا
هووا اليميوور وا اوواء النميووا لن ووا لارمووا فووب المرةووور انوش كاإلاووافة الوو اك روورةينا هووب الاةيووا انة وور ل شووورةا
النالمية المنيمدة من انتحال الدولب
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البالط المطاطى
أرضيات آمنة لحماية أطفالنا تتميز بخاصية امتصاص الصدمات لمنع اإلصابات.

لماذا ننصح باستخدام البالط المطاطى فى العديد من األماكن
البالط المطاطى فى المكتبات عازل صوت
البالط المطاطى فى االماكن الترفييي يمنح الشعور باالمان عىى سالم طفى
البالط المطاطى فى االندي واالماكن المخصص لرياض المشى مريح لىقدمين والركبتين الن يمتص رد فعل الضغط الناشىء عن الخطوه
فيمنع ارتداده

االستخدامات:
مالعب األطفال – الحدائق و المتنزهات – حمامات السباحة – صاالت الجيم – إسطبالت الخيل – األماكن العامة –

المنازل و القصور واالستراحات

المميزات:
امتصاص الصدمات – الحد من إصابات السقوط – راحة القدمين  -مانع لالنزالق – مقاوم لعوامل الطقس – عازل

لىصوت – عازل لىحرارة  -سيولة التنظيف – الشكل الجمالي – متوفر بمقاسات و ألوان متنوعة
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