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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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األسوار المعدنية

 /1سور داخلي حول الملعب بارتفاع ظاهر 3متر .
 /2بانوهات معدنية تصنع وتركب بالباكيات من علب حديد مربعه مقاس  5×5سم تخانة ال تقل عن 2مم.
 /3يركب داخل البانوة اطار داخلي عبارة عن عدد  2خوصة حديد مقاس  3×30مم بنفس التشكيل الوارد بالرسومات
يركب به شبكة من حديد المبروم المكسو بالبالستيك األخضر قطر 3مم بعيون سعه عيونها 5سم.

 /4تثبت بالبانوة بواسطة الخوص وتثبت البانوهات على علب صاج مربعه مقاس 10×10سم وبسمك 3مم بارتفاع
ظاهر 200سم.

 /5تنفذ على مسافات محورية كل 3متر طولي مع عمل فاصل تمدد كل 12متر تركب داخل قاعدة خرسانية عادية
بمقاس  75×75×75سم والسعر يشمل االكسسوارات.

 /6الدهان وجهين برايمر وثالثة أوجه بالالكية باللون المطلوب.
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