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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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أعمال النجيل الصناعي
مزايا النجيل الصناعى
يتمتع بمزايا فريدة جعلته ينافس بل ويتفوق على الطبيعى واالرضيات الصناعية االخرى حيث استغرق تطويره سنوات
عديدة من البحث العلمى المتواصل والتجارب واالختبارات المعملية فى المالعب المبتكرة والفريد وملمسه الذى يشبه

تماما النجيل الطبيعى .

كثافة تبدأ من  8000الى  14000شعرة فى المتر ضمان  10اعوام على المنتجات تركى – اماراتى –مصرى
طول الشعره  5سم يتوافر بااللوان االخضر الفاتح والغامق واالبيض واالحمر

األعمال المدنية اسفل طبقة النجيل الصناعي (الحفر – طبقة األساس)
سن – رمل حلوانى
 /1حفر التربة بسمك  30سم ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية
 /2معالجة التربة برش مادة كيماوية لمنع النمو الخضرى
 /3تجهيز الموقع وتسويته باستخدام الليزر على منسوب افقي واحد
 /4توريد وعمل طبقة التأسيس من الحجر الجيري سن ( )6بسمك ال يقل عن 20سم بعد الدك
 /5توريد وعمل طبقة من الرمل الحلواني بسمك 5سم و الفرد
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