Šport má nenahraditeľné miesto v živote celej spoločnosti. Neexistujú v ňom žiadne
vekové obmedzenia, pomáha odbúravať duševné napätie, vytvára pocit pohody a dobrej
nálady.
Z dôvodu nedostatku miesta sa zvyšuje snaha o vytváranie športových plôch, ktoré môžu
byť využívané čo najintenzívnejšie a zároveň nevyžadujú nákladnú a intenzívnu údržbu.
Umelá tráva je ideálnym povrchom pre športové aktivity. Je využiteľná takmer celoročne,
vyhovuje všetkým požiadavkám kladeným na športové povrchy a prináša i mnohé výhody.

Umelá tráva má široké využitie, je možné ju využívať pre rôzne druhy športov
Na umelom trávniku je možné hrať takmer ihneď po daždi
Nevyžaduje náročnú údržbu
Poskytuje kvalitné a vyrovnané podmienky pre hru
Neovplyvňuje rotáciu lopty
Umelý trávnik je odolnejší, má dlhú životnosť
Je opticky takmer na nerozoznanie od skutočnej trávy
Nevyžaduje čas na regeneráciu
Umelá tráva je navrhnutá so zreteľom na vysokú bezpečnosť
Je využívaná najmä pre futbal, tenis, golf, pozemný hokej, či multifunkčné ihriská
Použitie umelého trávnika je v porovnaní so skutočným trávnikom ekonomickejším
riešením i napriek vysokým vstupným investíciám

;

Tenis
Umelý trávnik plne nahrádza prírodný trávnik či
antuku a navyše šetrí prostriedky na údržbu. Pre
tenisové ihriská sa využíva veľmi hustý kvalitný
umelý trávnik, ktorý zabezpečuje optimálny odraz
loptičiek.

Futbal
Umelé trávnaté povrchy sa dajú používať takmer
neustále, na rozdiel od prírodného trávnika
nevyžadujú
intenzívnu
údržbu
a čas
na
regeneráciu po hre. Je možné ich využiť rovnako
pre tréning ako aj pre zápasy.

Pozemný hokej
Tento druh športu je stále populárnejší a vďaka
umelej tráve i dostupnejší. Umelý hustý trávnik
tvorí rovný povrch, na ktorom je dráha loptičky
optimálne priama.

Golf
Pre každú špecifickú zónu golfového ihriska bol
vyvinutý špeciálny typ umelého trávnika, ktorý
spĺňa požiadavky na kvalitu a výšku trávneho krytu
a zabezpečuje tiež vysoký komfort pri hre.

Viacúčelové ihriská
Sú využiteľné pre rôzne druhy športov, čomu je
prispôsobená i konštrukcia umelého trávnika
vyrábaného z odolných vlákien.

Umelá tráva nie je určená len pre športové aktivity. Vďaka jej prirodzenému vzhľadu je jej
využitie rozšírené i pre rekreáciu, voľný čas i úpravu pochôdznych plochých striech.
Na strechách má mnoho predností:
Umelý trávnik je zelený počas celého roka
Má estetické pôsobenie bez vysokej náročnosti údržby
Nevyžaduje závlahu, kosenie, hnojenie ani ďalšie úkony
nevyhnutné pri pestovaní skutočného trávnika
Je možné ho využiť i ako povrch na detských ihriskách, na
terasách, v okolí bazénov, ...

