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چمنـزار مجموعـه ای خصوصـی در قلـب پایتخـت اسـت کـه بـه شـکل متمرکـز بـرای ارتقـای فضاهـای 
تفریحـی، ورزشـی و تزئینـی تـاش می کنـد. مـا و هم تیمی هایمـان در ایـن مجموعـه، بـر ایـن بـاور 
بیشـتری  گسـترش  کشـور  گوناگـون  بخش هـای  در  موقعیت هـا  این گونـه  هرچقـدر  کـه  هسـتیم 
داشـته باشـند، کیفیـت زندگـی عمـوم انسـان ها نیـز بـه همـان انـدازه باالتـر مـی رود. عـاوه بـر 
ایـن، بـا گسـترش فضـای سـبز در محیط هـای پیرامونمـان، دسترسـی بـه طبیعـت بـرای هـر انسـانی 
سـاده تر می شـود و همیـن امـر افتخـاری بـرای ماسـت کـه بـه نقش حرفـه ای و مسـئولیت اجتماعی 

خـود بـرای شـادابی روح و سـامت جامعـه پایبنـد هسـتیم.
هـدف نهایـی ایـن مجموعـه، گسـترش دادن محیط هـای سـبز آماتـور و حرفـه ای بـرای ورزشـکاران 
هدیـه  انسـان  بـه  را  طبیعـت  بـا  هم زیسـتی  خـوب  حـس  کـه  فضاهایـی  اسـت،  مـردم  عمـوم  و 
می دهنـد. در ادامـه، بـا افتخـار از شـما دعـوت می کنیـم تـا کاتالـوگ پیش رویتـان را ورق بزنیـد و 

آرمانـی از نظـر بگذرانیـد. تاش هـای ایـن سـازمان را بـرای تحقـق چنیـن 



ایـن روزهـا  دالیـل منطقی تری برای اسـتفاده از چمـن مصنوعی یا حتی جایگزین کردن آن 
بـا چمـن طبیعـی  وجـود دارد. چمن هـای مصنوعـی طـی 30 سـال گذشـته راه زیـادی را طی 
کرده انـد تـا بـه محبوبیـت امـروزی خـود در بین ورزشـکاران برسـند و فاصله انسـان ها با 
طبیعـت را کمتـر کننـد. مهـم نیسـت کـه در فصل پاییز، زمسـتان یا بهار هسـتیم، یا باران و 
بـرف می بـارد و بـادی بـا سـرعت زیـاد مـی وزد، چمن هـای مصنوعـی در تمـام شـرایط، سـبز 

و آمـاده بهره برداری هسـتند.
شـرکت چمنـزار مجموعـه ای شناخته شـده در بیـن تولیدکننـدگان چمـن مصنوعـی اسـت. 
ایـن مجموعـه تـاش می کنـد تـا مطابـق بـا نوین تریـن راهکارهـای دنیا هدف هـای خود را 
 پیـش ببـرد. بـا توجـه بـه این کـه ایـن شـرکت نیـاز اصلـی مخاطبـان خـود را به خوبـی درک 
کـرده اسـت، سـعی می کنـد محصوالتـی بـا طـول عمـر باال و زمـان بهره بـری طوالنـی را ارائه 

دهد.
 چمن هـای مصنوعـی شـرکت چمنـزار مـورد تأییـد فدراسـیون های ورزشـی و مؤسسـات 
فوتبـال هسـتند؛ همیـن امـر باعـث می شـود بازیکنـان تمایـل زیـادی بـه تمرین و بـازی بر 
روی چمن هـای مصنوعـی ایـن برنـد ایرانـی داشـته باشـند. چمن هـای مصنوعـی شـرکت 

چمنـزار بـر مبنـای سـه اصـل کلیـدی اجرایـی می شـوند: 
 عملکرد سطوح چمن های طبیعی؛

 عملکرد مناسب در اقلیم های گوناگون؛ 
 استقامت باال در ساعات باالی ورزشی.

چمنزار 
ح دیگری را برای شما خلق می کند طر
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چمـن  ورزشـی  اسـتاندارد  زمیـن  یـک  در  فوتبـال  حرفـه ای  بـازی  یـک  اسـت  قـرار  وقتـی 
داشـت!  توجـه  آنهـا  بـه  بایـد  کـه  دارنـد  وجـود  زیـادی  مـوارد  شـود،  انجـام  مصنوعـی 
به عنـوان نمونـه، تعامـل بازیکنـان بـا سـطح زمیـن، اولیـن نکتـه ای اسـت کـه در ایجـاد 
یـک زمیـن فوتبـال اسـتاندارد در نظـر گرفتـه می شـود. عاوه بـر این، نـکات و مؤلفه های 
دیگـری بایـد توسـط کارشناسـان و طراحـان چمـن مصنوعـی رعایـت شـوند کـه عملکـرد 

زمیـن بـازی در زیـر پـای بازیکنـان بـه بهتریـن شـکل رقـم بخـورد.  
در یـک زمیـن فوتبـال اسـتاندارد، اگـر چمـن مصنوعـی دارای ارتفـاع الیـاف 55 میلی متر با 
تراکـم طولـی 150 گـره باشـد و سـیلیس و گرانـول حجم دهنـده هـم بـه میزان مناسـب در 
بیـن الیـاف آن قـرار گیرنـد، زمیـن انعطاف پذیـری و ایمنـی باالیـی را بـرای بازیکنـان ایجـاد 
می کنـد. ایـن سـاختار سـبب می شـود کـه تراکـم چمـن مصنوعـی بـاال بـرود و مقاومـت آن 

در برابـر کوبـش و سـاییدگی به مراتـب بیشـتر شـود.

فوتبال
یک زمین چمن مصنوعی عالی، یک فوتبال عالی
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مجموعـه توانمنـد چمنـزار بـا آشـنایی کامـل بـه اصـول اسـتاندارد راه انـدازی زمیـن هـای فوتبـال، یـک پـروژه چمـن مصنوعـی 
مخصـوص زمیـن فوتبـال را بـه سـفارش یکـی از مربی هـای برجسـته کشـوری، آقـای فیـروز کریمـی، رقـم زد. متخصصـان چمنـزار 
بـا اسـتفاده از چمـن مصنوعـی MG در ایـن زمیـن فوتبـال )متعلـق بـه تیـم شـمس آذر قزویـن( پـروژه ای را اجرایـی کردند که از 

جهـات متعـددی منحصر به فـرد اسـت.
 محصـول به کار رفتـه در ایـن پـروژه بـا ترکیـب رنـگ سـبز تیـره و روشـن و بافتـی پرتـوده، مطمئنـًا پاسـخگوی نیازهـای حرفـه ای 
مربـی تیـم شـمس آذر قزویـن، جنـاب آقـای فیـروز کریمـی، خواهـد بـود. گفتنـی اسـت کـه پـروژه تیـم شـمس آذر قزویـن در 
، تیم هـای متخصـص چمنـزار بـه همـراه  منطقـه مینـو در قزویـن قـرار داشـت. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، بـرای پیشـبرد بهتـر کار

وسـایل و تجهیـزات الزم، بـه موقعیـت موردنظـر اعـزام شـدند.

پروژه زمین فوتبال

شمس آذر قزوین 
زبـرا آرژانتینی زیر پـای بازیکنان شـمس آذر قزوین
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پروژه زمین فوتبال

رباط کریم
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در سـال 1396 شـرکت چمنـزار موفـق شـد تـا بـا همـکاری گروهـی 
، بزرگ تریـن زمیـن فوتبـال چمـن مصنوعـی  از خیریـن مدرسه سـاز
کشـور را )از لحـاظ وسـعت سـطح زیرسـازی و چمـن نصب شـده، 
( طراحـی و اجـرا کنـد. ایـن پـروژه یکـی  حـدود 10 هـزار و 440 متـر
از شـاهکارهای اجرایـی مجموعـه چمنـزار اسـت. چمـن مصنوعـی 
به کاررفتـه در ایـن پـروژه »چمـن مصنوعـی MS pro« نـام دارد. 
ایـن  کـه  هسـتند  بـاور  ایـن  بـر  مصنوعـی  چمـن  کارشناسـان 
محصـول یـک چمـن مصنوعـی مهندسی شـده اسـت و بـرای ایـن 

ادعـا، دالیـل بسـیاری وجـود دارد. 
چمـن  در  موجـود  متعـدد  روزنه هـای  کـه  بدانیـد  اسـت  جالـب 
مصنوعـی MS pro موجـب می شـوند کـه فراینـد خنک سـازی بـه 
روزنه هایـی،  چنیـن  وجـود  شـود.  انجـام  آن  در  شـکل  بهتریـن 
ماننـد سیسـتم های خنک کننـده خـودکار عمـل می کنـد و چمـن 
زیـر  در  و  سـال  گـرم  فصل هـای  در  حتـی  را   MS pro مصنوعـی 

پرتوهای مسـتقیم خورشـید، تا حدود زیادی خنک نگه می دارد.
در  را  ضربـات  جـذب  و  انعطاف پذیـری  باالتریـن  محصـول  ایـن 
سـطح زمیـن ایجـاد می کنـد، بـه شـکلی کـه دویـدن در ایـن زمیـن 
10 هزارمتـری کـه بـه دریاچـه سـبز معـروف اسـت، بـرای بازیکنـان 
بسـیار دلچسـب اسـت. الیه زیرین این سـطح ورزشـی، بر اساس 
آخریـن تحقیقـات دنیـا، بـا روش »آن بانـد« و بـا تأییـد فیفا انجام 
بـرای سـاخت  الگـوی مهـم  و  یـک ویژگـی  کـه خـود  شـده اسـت 
حرفـه ای اسـتادیوم های فوتبـال بـه شـمار مـی رود.  ویژگی هـای 

کلیـدی چمـن مصنوعـی ایـن زمیـن ورزشـی عبارت انـد از:
 مقاومت باال در برابر فشار فیزیکی

 نگاهی زیبا
 درجه انعطاف پذیری باال



آن  بسـترهای  ایجـاد  چمنـزار  کـه  ورزشـی  اسـت!  دنیـا  محبـوب  ورزش  چهارمیـن  تنیـس 
را بـه شـکلی حرفـه ای در برنامه ریزی هـای خـود قـرار داده اسـت و توانسـته اسـت بـه 
عاقه منـدان ایـن رشـته کمـک کنـد تـا زمیـن تنیـس شـخصی خـود را بـا باالتریـن کیفیـت 

بسـازند. 
تنیـس عمدتـًا یـک بـازی فـردی اسـت و می توانـد روی خاک رس یا چمـن مصنوعی انجام 
شـود؛ نکتـه اینجاسـت کـه هـر یـک از ایـن دو زمین طرفـداران خود را دارند. جالب اسـت 
بدانیـد کـه تعامـل بازیکنـان تنیـس بـا زمیـن خـاک آجر نسـبت به سـایر انواع زمین بیشـتر 
اسـت، امـا چمـن مصنوعـی نیـز اگـر بـا »سـیلیس« در یـک زمیـن تنیـس نصـب شـود، از هـر 

لحـاظ حرفـه ای و زیبـا جلـوه خواهد کرد. 
، در کنـار اجـرای طرح هـای گوناگـون بـرای زمین هـای تنیـس خصوصـی،  مجموعـه چمنـزار
عملکـرد اثبات شـده ای در زمینـه اجـرای زمین هـای تنیـس عمومـی دارد. عـاوه بـر ایـن  
و  نیمه حرفـه ای  حرفـه ای،  بـازی  زمین هـای  قالـب  در  چمنـزار  مجموعـه  خدمـات  مـوارد، 

ارائـه می شـود. بـه مشـتریان  معمولـی 

تنیس
چهارمین ورزش محبوب دنیا روی چمن مصنوعی
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پـروژه زمیـن تنیـس خوانسـار یکـی از زمیـن هـای تنیـس برتـر در ایـران بـه شـمار مـی رود کـه 
به صـورت حرفـه  ای در مجموعـه اقامتـی خوانسـار بـه اجـرا درآمـده اسـت. چمنـی کـه در ایـن 
آن بـه روش سیسـتم شـنی  پـروژه بـه کار رفـت، سـاختاری اسـتاندارد داشـت و زیـر سـازی 
انجـام شـد.  ایـن چمـن بـه صـورت سـبز و پرتـوده اسـت و حـس خوبـی را بـه ورزشـکاران مـی 
دهـد. همانطـور کـه در تصاویـر مشـاهده مـی کنیـد، ترکیـب کـوه و آسـمان در ایـن فضـا زمیـن 

تنیـس خوانسـار را بـه محیطـی منحصـر و فـرد تبدیـل کـرده اسـت. 

پروژه زمین تنیس 

گلستان کوه



زمیـن تنیـس ویـای خصوصـی کـردان متعلق به یکی از 10 تنیسـور برتر کشـور اسـت که با اسـتفاده 
زمین هـای  سـازندگان  قدیمی تریـن  از  یکـی  مشـاوره  و  مخصـوص  درجه بنـدی  بـا  رس،  خـاک  از 
، آقـای درفشـی جـوان، در یـک زمیـن اسـتاندارد 800 متـری بـه اجـرا درآمـده اسـت.  تنیـس کشـور
سـه ویژگـی اصلـی ایـن پـروژه کـه موجـب افزایـش کیفیـت و اسـتاندارد ایـن طـرح شـده، بـه شـرح 

زیرند:
 اجرای زیرسازی نفوذپذیر به کمک سیستم شنی؛ 

 اجرای نورپردازی 1000 لوکیس روشنایی؛
 تدارک لوازم جانبی حفظ و نگهداری زمین ورزشی.

پروژه زمین تنیس خاک آجر

کــردان
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حتـی  یـا  و  می کردنـد  اجـرا  را  چمـن  و  تـوپ  بـازی  اروپایی هـا  کـه  اولین بـاری  شـاید 
اسکاتلندی ها در قرن 15 پایه های ورزش گلف را بنا می نهادند، هرگز تصور نمی کردند 
کـه ایـن ورزش در زمین هـای 40 هکتـاری و به همـراه جوایـز میلیـون دالری برگـزار شـود. 
ورزش گلـف یـک رویـداد همگانـی اسـت و بـرای همـه گروه هـای سـنی مناسـب اسـت. 
بسـیاری از عاقه منـدان بـه ورزش مهیـج گلـف در بـاغ ویـا و یـا حتـی روف گاردن خـود 

زمیـن بـازی ایـن ورزش را طراحـی می کننـد. 
چمـن گلـف یـک چمـن متراکـم و کوتـاه بـا الیـاف مجعـد اسـت. شـرکت چمنـزار ایـن مـدل از 
چمـن را بـا نـام »چمـن مصنوعـی TG Pro« بـه همـراه متعلقـات آن ماننـد چالـه و پرچـم 
ارائـه و به صـورت کامـل اجـرا می کنـد. مجموعـه چمنـزار تاکنـون پروژه هـای گلـف متعـددی 
ایـن مجموعـه در سـه گام اصلـی  کـرده اسـت. کارشناسـان و طراحـان  اجـرا  را طراحـی و 
»انتخـاب طـرح کلـی«، »گزینـش بهتریـن محصـوالت چمـن مصنوعـی« و »اجـرای طـرح بـا 

کیفیـت و اسـتاندارد مناسـب« در کنـار مشـتریان خـود هسـتند.

گلف 

18





شـرکت چمنـزار موفـق شـد پـروژه زمیـن گلـف باشـگاه انقـاب را به صـورت حرفـه  ای بـه اجـرا درآورد. چمـن 
مصنوعـی ایـن پـروژه سـاختاری کامـًا اسـتاندارد داشـت. همچنیـن، زیرسـازی و تنظیـم نقـاط پسـت و کوتـاه 
بـه شـمار می رفـت. طراحـی، سـاخت و  زمینـه  ایـن  اجراهـای شـرکت چمنـزار در  از تخصصی تریـن  آن، یکـی 
جانمایـی چالـه و پرچم هـای ایـن زمیـن گلـف از دیگـر مـواردی بـود کـه در حاشـیه ایـن پـروژه انجـام شـد.

پروژه زمین گلف

باشگاه انقالب

20





کامـا  زمینـی  در  دونفـره  تیـم  دو  بیـن  یـا  نفـر  دو  بیـن  کـه  اسـت  راکتـی  ورزشـی  پـدل 
احاطه شـده بـا دیوارهـای شیشـه ای بـازی می شـود. زمیـن ایـن رشـته ورزشـی ترکیبـی از 
زمیـن ورزشـی اسـکواش و تنیـس اسـت.جالب اسـت بدانیـد در اسـپانیا که مهـد فوتبال 
جهـان اسـت، ایـن ورزش دومیـن ورزش پرطرفـدار )پـس از فوتبـال( بـه حسـاب می آیـد.

امـا  بـازی می شـد.  زمین هـای سـیمانی  ایـن ورزش معمـوال در  پـدل،  ابتـدای ظهـور   در 
امـروزه پـس از گذشـت سـال ها از ورود چمـن مصنوعـی بـه ورزشـگاه ها، چمـن مصنوعـی 
تبدیـل  ورزشـی  زمین هـای  در  اسـتفاده  بـرای  مناسـب  گزینـه ای  بـه  پـدل  ورزش  بـرای 

شـده اسـت تـا از آسـیب های جسـمی بـه ورزشـکاران جلوگیـری بـه عمـل آورد.
ایـن ورزش در  اگـر  بـه همیـن دلیـل  باالسـت.  پـدل بسـیار  بازیکنـان در ورزش  تحـرک 
پیـدا  افزایـش  شـدت  بـه  ورزشـکاران  آسـیب  احتمـال  شـود،  بـازی  سـیمانی  زمین هـای 
در  اسـتفاده  بـرای  مناسـب  بسـیار  گزینـه  دو  مصنوعـی  چمـن  و  طبیعـی  چمـن  می کنـد. 

اسـت.  زیـاد  طبیعـی  چمـن  از  نگهـداری  هزینـه  امـا  هسـتند،  ورزشـی  زمین هـای 
از  نگهـداری  و  رشـد  امـکان  نباشـد  مناسـب  منطقـه ای  هـوای  و  آب  اگـر  دیگـر  طرفـی  از 
چمـن طبیعـی وجـود نـدارد. چمـن مصنوعـی پـدل تمامـی ایـن مشـکات را حـل می کنـد و 
قابـل اسـتفاده در تمامـی شـرایط آب و هوایـی اسـت. چمنـی کـه بـرای ورزش پـدل مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد بایـد دارای ویژگی هـای زیـر باشـد:
)  الیاف کوتاه )10 تا 15 میلی متر

 تراکم باال )برای افزایش مقاومت در برابر کوبش و لگد مال شدن(
 ایستایی 90 درجه الیاف

پدل
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حـس خـوش بـازی پـدل با چمن مصنوعی در این پروژه کاما مشـهود اسـت. شـرکت چمنـزار در یکی از پروژه های 
ویـژه خـود بـا همـکاری مجموعـه حـس پـدل، چمـن مصنوعـی را در زمیـن پـدل بـرج میـاد بـه اجـرا درآورد. در ایـن 
رعایـت  آن  نصـب  در  بین المللـی  اسـتانداردهای  تمامـی  و  گردیـد  اسـتفاده   FG Pro مصنوعـی  چمـن  از  پـروژه 

شـده اند.

پروژه پدل
ج میالد تهران بر
ج میالد چمن مصنوعی پدل زیر سایه بر
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چمـن مصنوعـی MG یـک محصـول کامـا ایرانـی اسـت کـه بـرای اسـتفاده در زمیـن هـای فوتبـال 
طراحـی شـده اسـت. ایـن چمـن را می تـوان در تمامـی زمین هـای فوتبـال و فوتسـال حرفـه ای و غیر 
حرفـه ای بـه کار بـرد. ارتفـاع الیـاف در ایـن چمن 50 میلی متر اسـت و جنس الیـاف آن منوفیامنت 
هسـتند. چمـن مصنوعـی MG در مناطـق سردسـیر تـا 30 درجـه سـانتی گراد زیـر صفـر و در مناطـق 
گرمسـیر تا ۷0 درجه سـانتی گراد باالی صفر مقاومت دارد. این محصول کاما متناسـب با شـرایط 

آب و هوایـی ایـران اسـت و همیـن امـر ویژگـی  مهـم ایـن محصـول بـه شـمار می رود.  
نظـر می رسـد. چمـن  بـه  پرتـوده  و  کامـا سـبز  پهـن می گـردد،  روی سـطوح  بـر  ایـن چمـن  وقتـی 
ژانتینی  مصنوعی MG در دو رنگ تیره و روشـن تولید می شـود که می توان آن را به سـبک طرح آر
) دو متـر سـبز تیـره و دو متـر سـبز روشـن( و یـا مانـژ ) ترکیـب الیـاف سـبز تیـروه و روشـن( بـر روی 

زمیـن نصـب کـرد.  ایـن چمـن یـک محصـول تخصصـی اسـت کـه تاییدیـه فیفـا را دارد.  

ویژگی ها 
 تراکم باال

 الیاف مونوفیامنت 
 مقاوم در برابر کوبش و لگد مال شدن 

 مقاومت گرمایشی و سرمایشی باال

 ارتفاع الیاف 50 میلی متر 
 مورد تایید فیفا 

 الیاف ایرانی 

کاربری 
 زمین فوتبال 

 زمین فوتسال 

MG اطالعات فنی چمن مصنوعی

دیتکس نخ 

تعداد گره

12000 گرم در هر 10000 متر 

8820 گره در متر مربع 

پهنای الیاف 

تراکم عرضی 

1/4 میلی متر 

5/8 اینچ ) 63 بخیه در متر عرض(

ضخامت الیاف 

ثبات رنگ 

3۷0-100 میکرون

لمان  مطابق با استاندارد 54004 دین آ

کم اصطکاک، صاف، منوفیامنتساختار

ن پایل  1134 گرم در متر مربع وز

140 بخیه در متر تراکم طولی 

التکس 1100 گرم در متر مربع پوشش تکمیل 

53 میلی متر ارتفاع کلی 

U.V ثبات در برابر اشعه

ن کلی  وز

لمان مطابق با 5338۷ دین آ

2399 گرم در متر مربع 

استاندارد مواد اولیه

ی  شعله ور

ایزو 9001 

خود اطفا 

پوشش اولیه 

ول  عرض ر

H16 دو الیه

400-410 سانتی متر 

چمن مصنوعی

MG Pro
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چمـن مصنوعـی MS چمنـی بـا الیـاف هلنـدی اسـت کـه بـرای اسـتفاده در زمین هـای حرفـه ای و غیر 
حرفه ای فوتبال و فوتسـال طراحی شـده اسـت. تراکم الیاف چمن مصنوعی MS بسـیار باالسـت 
و قابلیـت برگشـت پذیـری باالیـی دارنـد. جنـس الیاف این چمـن مونوفیامنت بـا ارتفاع 50 میلی 

متر اسـت.  
ایـن چمـن در مناطـق سردسـیر تـا 30 درجـه سـانتی گراد زیـر صفـر و در مناطق گرمسـیر تـا ۷0 درجه 
سـانتی گراد بـاالی صفـر مقاومـت دارد. چمـن مصنوعـی MS در دو رنـگ تیـره و روشـن تولیـد مـی 
ژانتینـی ) دو متـر سـبز تیـره و دو متـر سـبز روشـن( و مانـژ )  شـود کـه مـی تـوان آن را بـه طـرح آر
ترکیـب الیـاف سـبز تیـروه و روشـن( در زمیـن نصـب کـرد.  این چمن مطابـق با اسـتانداردهای فیفا 

تولیـد شـده اسـت و تاییـده فیفـا را دریافـت کـرده اسـت. 

ویژگی ها 
 تراکم باال

 الیاف مونوفیامنت 
 مقاوم در برابر کوبش و لگد مال شدن 

 مقاومت گرمایشی و سرمایشی باال

 ارتفاع الیاف 50 میلی متر 
 الیاف هلندی

 مورد تایید فیفا

کاربری 
 زمین فوتبال 

 زمین فوتسال 

MS اطالعات فنی چمن مصنوعی

دیتکس نخ 

تعداد گره

12500 گرم در هر 10000 متر 

8820 گره در متر مربع 

پهنای الیاف 

تراکم عرضی 

1/5 میلی متر 

5/8 اینچ 

ضخامت الیاف 

ثبات رنگ 

130-310 میکرون

لمان  مطابق با استاندارد 54004 دین آ

کم اصطکاک، صاف، منوفیامنتساختار

ن پایل  وز

ارتفاع پایل

1220 گرم در متر مربع

50 میلی متر 

140 بخیه در متر تراکم طولی 

التکس 1100 گرم در متر مربع پوشش تکمیل 

52 میلی مترارتفاع کلی 

U.V ثبات در برابر اشعه

ن کلی  وز

لمان مطابق با 5338۷ دین آ

2300 گرم در متر مربع

استاندارد مواد اولیه

ی  شعله ور

ایزو 9001 

خود اطفا 

پوشش اولیه 

ول  عرض ر

H16 دو الیه

400-410 سانتی متر 

چمن مصنوعی

MS Pro



در  پذیـر  برگشـت  و  پذیـر  انعطـاف  کامـا  شـده،  فیبریـل  الیـاف  دارای   FG Pro مصنوعـی  چمـن 
برابـر ضربـات و نیروهـا کوبشـی اسـت و تراکـم بـاالی آن بـه شـکلی اسـت کـه کوچکتریـن تاثیـر 
در جهـت گرفتـن یـا تغییـر جهـت تـوپ را از بیـن مـی بـرد. چمـن مصنوعـی FG Pro بـه عنـوان یـک 
چمـن مصنوعـی تخصصـی بـرای تنیـس شـناخته مـی شـود کـه از آن در زمین های ورزشـی تخصصی 
بـه روش نصـب نیمـه اسـپرت بهـره بـرداری مـی شـود. در ایـن روش، بـا تزریـق ماسـه سـیلیس و 
اسـتفاده از الیـه ژئوتکـس تایـل در بخـش بکینـگ چمـن مصنوعـی، انعطـاف پذیـری الزم در سـطح 

تنظیـم مـی شـود. ایـن چمـن در سـه رنـگ سـبز، سـفید و قرمـز قابـل اسـتفاده اسـت.  

ویژگی ها 
 تراکم باال

 دوام زیاد
 ضربه پذیری باال

کاربری 
 زمین تنیس 

 زمین پدل

FG Pro اطالعات فنی چمن مصنوعی

15 میلی متر ارتفاع

200 گره تراکم طولی 

فیبریلیت نوع نخ 

8800 گرمدیتکس

تک بافت سیستم دوخت 

ول چمن 2 متر عرض ر

چمن مصنوعی

FG Pro
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چمـن مصنوعـی TG Pro دارای الیـاف منوفیامـت تـک رشـته و تاب خورده اسـت که سـطحی کاما 
مجعـد و یکدسـت را ایجـاد مـی کنـد. ایـن چمـن بـرای افزایـش سـختی و اسـتحکام سـطح زمیـن، 
بهبـود عملکـرد بازیکنـان و پـرش بیشـتر تـوپ طراحی و تولید شـده اسـت. توصیه می شـود مقدار 
مشـخصی از ماسـه سـیلیس در سـطح ایـن چمـن مصنوعـی پخـش شـود. مقـدار ماسـه سـیلیس 
مصرفـی بـا ارتفـاع الیـاف، تراکـم و فیامنـت هـای چمـن و شـرایط دلخـواه بازیکنـان زمیـن گلـف در 

ارتبـاط اسـت. 

ویژگی ها 
 الیاف کوتاه

 الیاف یک دست و مجعد و فنری شکل
 تراکم باال 

کاربری 
 چمن تخصصی زمین گلف 

TG Pro اطالعات فنی چمن مصنوعی

12 میلی مترارتفاع

210 گره تراکم طولی 

مونوفیامنتنوع نخ 

8800 گرمدیتکس

تک بافت سیستم دوخت 

ول چمن 2 متر عرض ر

چمن مصنوعی

TG Pro



همـان  احتمـااًل  کنیـد.  تصـور  را  تابسـتان  عصـر  در  چمـن  روی  آب پاشـی  لحظاتـی  بـرای 
احسـاس خـوب و بـوی مطبـوع بـاغ باران خـورده را حـس خواهیـد کـرد. شـما مـی توانیـد 
ایـن کار را بـا چمـن مصنوعـی ادامـه دهیـد. بـا این کـه چمن هـای مصنوعـی آب را درون 
خـود نگـه نمی دارنـد، امـا خنـکای آن را بـه شـما برمی گرداننـد و ایـن یعنـی همـان حـس 

آپارتمانـی امـروزی بـه دنبالـش هسـتیم.  بازگشـت بـه طبیعـت کـه در منـازل 
باغ هـا،  فرودگاه هـا،  ماننـد  مختلفـی  محیط هـای  در  را  بزرگـی  و  کوچـک  چمنزارهـای  مـا 
کـه تشـخیص  اینجاسـت  نکتـه جالب توجـه  و  آورده ایـم  بـه وجـود  و حیاط هـا  تراس هـا 
چمن هـای مصنوعـی شـرکت چمنـزار از چمـن طبیعـی بسـیار دشـوار اسـت؛ ایـن محصوالت 
آن هـا  مزیت هـای  مهم تریـن  از  یکـی  آسـان  نگهـداری  کـه  دارنـد  متعـددی  ویژگی هـای 
محسـوب می شـود. ایـن ویژگی هـا سـبب شـده انـد بسـیاری از مشـتریان بـه اسـتفاده از 

آورنـد. چمـن مصنوعـی در محیط هـای اطـراف خـود روی 
بـا همـه ایـن تفاسـیر، به خاطر داشـته باشـید کـه ممکن اسـت واژه »مصنوعـی« تصوری 
نه چنـدان صحیـح از محصـوالت چمنـزار را در ذهـن شـما ایجـاد کند، درحالی کـه چمن های 
ایـن برنـد ملـی شـباهت های بسـیاری از جهـت رنـگ و طـراوت بـا چمن های طبیعـی دارند.

خنکای 

چمن مصنوعی
در گرمای تابستان!
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چمنزارهای انبوه
در فصل های زندگی



پشـت بـام یکـی از فضاهـای منحصـر بـه فـردی اسـت کـه می توانـد بـه محیطـی خـاص و 
ویـژه تبدیـل شـود. در دنیـای آپارتمانـی امـروز فراهـم کـردن فضـای سـبز اهمیـت بسـیار 
زیـادی دارد. شـما در ایـن فضـا می توانیـد بـه دور از هیاهوی همیشـگی، در کنار خانواده 
و دوسـتان خـود یـک بعـد از ظهـر تعطیـل را بگذرانیـد و یـا در ایـن مـکان بنشـینید و بـا 
نوشـیدن یـک فنجـان چـای حـس خوبـی را تجربـه کنیـد. چمـن مصنوعـی بـر روی ایـزوگام 
چمـن  از  اسـتفاده  بـا  شـما  دهـد.  مـی  افزایـش  را  آن  عمـر  طـول  و  اسـت  نصـب  قابـل 
مصنوعـی، بـه راحتـی و بـا صـرف هزینـه ای معقـول، می توانیـد نمـای پشـت بـام خانـه و یا 

محـل کار خـود را متحـول سـازید.

روف گاردن یا

پشت بام سبز
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حیاط همیشه سبز
با چمن مصنوعی
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برای لذت بردن از حیاط خود وقت بگذارید
بـه کارگیـری چمـن مصنوعـی در حیـاط می توانـد مناظـر بکـری را در محیـط منـزل و فضای سـبز  باغچه 
بـه وجـود آورد. همخوانـی چمن هـای مصنوعـی بـا گل هـا و گیاهـان می توانـد سرسـبزی مانـدگار 
را بـه  شـما هدیـه دهـد و فضـای حیاط تـان را زیباتـر کنـد.  چمن هـای مصنوعـی کـه از طـرف شـرکت 
چمنـزار بـه مشـتریان عرضـه می شـوند مقاومـت باالیـی در مقابل اشـعه های  مضر خورشـید دارند 
و می تـوان اطمینـان داشـت کـه دچـار تغییـر رنـگ و پوسـیدگی نخواهنـد شـد.  همچنیـن، امـکان 

کاشـت درخـت بـر روی چمـن مصنوعـی وجـود دارد.



پـروژه روف گاردن در چیتگـر یکـی از پـروژه هـای خـاص شـرکت چمنزار اسـت. در ایـن پروژه از چمن 
مصنوعـی مـدل ماهونیـا 25 میـل اسـتفاده گردیـد. همانطـور کـه در تصاویـر مشـاهده می کنیـد 
ایـن چمـن بسـیار سـبز و پرتـوده به نظر می رسـد و حس خـوش طبیعت را در محیـط تداعی می کند. 
ترکیـب چمـن مصنوعـی بـا رنـگ آبـی آسـمان هارمونـی خاصـی را به وجود مـی آورد و صحنه را بسـیار 

چشـم نواز و منحصـر بـه فـرد می کنـد.  

پروژه روف گاردن

چـیـتـگر 

36





بـاغ تـاالر فضایـی خـاص و مجلـل اسـت کـه میزبـان جشـن ها و میهمانی هـای باشـکوه 
اسـت. اسـتفاده از عناصـر طبیعـی نقـش بسـزایی در زیبایـی ایـن فضـا دارد و بـه ایجـاد 
از  تـازه ای  عضـو  عنـوان  بـه  مصنوعـی  چمـن  می کنـد.  کمـک  مهمانـان  در  آرامـش  حـس 
اسـت.  شـده  تبدیـل  باغ تاالرهـا  در  اسـتفاده  بـرای  ل  ایـده آ گزینـه ای  بـه  سـبز  فضـای 
شـرکت چمنـزار چمن هـای تخصصـی و ویـژه را بـه صاحبـان بـاغ تاالرهـا پیشـنهاد می دهـد 

و حـال و هـوای بـاغ تاالرهـا را بـه فضـای قصرهـای باشـکوه نزدیـک می کنـد. 

باغ تاالر 
یا قصر رویایی

با چمن مصنوعی
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پروژه چمن مصنوعی

باغ تاالر دانیال
40



نـام »بـاغ تـاالر عمـارت دانیـال« نامـی آشـنا بـرای تمامـی کسـانی اسـت کـه در ایـن حـوزه فعالیـت دارنـد. معمـاری اروپایـی در سـاخت 
این عمارت به زیبایی خیره کننده آن افزوده اسـت. در این عمارت برای پوشـش سـاختمان از سـنگهای تراورتن کرم رنگ اسـتفاده 

شـده است. 
طراحـان ایـن بـاغ تـاالر بـر ایـن عقیـده بودنـد با اسـتفاده از چمـن مصنوعی می تـوان به جذابیت بصری قسـمت ورودی این قسـمت 
افـزود. عمـارت مجلـل دانیـال از بناهـای مهـم و دارای مقـام مهندسـی شـهر کـرج اسـت. چمـن مصنوعـی جلـوه خاصـی را بـه ایـن فضـا 

بخشـیده اسـت و باعـث شـده اسـت ایـن محیـط رنگـی از طبیعـت بـه خـود بگیرد. 



چمن مصنوعی در تراس و بالکن تغییرات چشـم نوازی را در این فضا به وجود می آورد. 
بـا اسـتفاده از ایـن محصـول می تـوان تـراس را بـه مکانـی پـر از آرامـش بـرای نشسـتن و 
نوشـیدن یـک چـای دلچسـب تبدیل نمـود.  چمن مصنوعی در تراس بـا گل ها، گیاهان و 

چیدمـان میـز و صندلـی همخوانـی دارد و محیـط دنـج زندگی شـما را فراهـم می کند.  

تراس چشم نواز 
با چمن مصنوعی
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و  »ایمنـی  و  سرسـبزی«  و  »نشـاط  تحقـق  بـرای  ملـی  سـطح  در  پـروژه ای  سـبز«  »گام 
فراهـم  را  دانش آمـوزان  شـکوفایی  موجبـات  »نشـاط«  اسـت.  مـدارس  در  آسـودگی« 
آسـودگی خاطـر مدیـران مـدارس می شـود و ایـن دو اصـل  می کنـد و »ایمنـی« موجـب 

داده انـد.  تشـکیل  را  سـبز  گام  پـروژه  سـاخت  زیـر  کـه  هسـتند  عواملـی  مهمتریـن 
کارشناسـان گروه چمنزار و مشـاوران آموزشـی کشـور طرحی نو را در جهت بهبود فضاهای 
آموزشـی در نظـر گرفته انـد. بـا اجرای پروژه گام سـبز، اسـتفاده از چمـن مصنوعی مدارس 
نـو در  روشـی خاقانـه و طرحـی  بـود. گام سـبز  نیافتنـی نخواهـد  امکانـی دسـت  دیگـر 
جهـت کمـک بـه مـدارس بـرای برخـورداری از چمـن مصنوعـی اسـت کـه در آن پیش بینـی 

مهمتریـن مسـائل و موضوعـات شـده اسـت. 

گام سبز، گام مدارس
بر چمن مصنوعی 
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چمنـی کـه در پـروژه مدرسـه عامـه طباطبایـی بـه کار بـرده شـد چمـن مصنوعـی سـپیدار 
اسـت کـه تراکـم بـاال و ارتفـاع مناسـبی دارد. در ایـن پـروژه، فضـای ایمـن و چنـد منظـوره 
بـه  بـازی فوتبـال و تنیـس  بـرای ورزش هـای مـورد عاقـه دانش آمـوزان ماننـد فضـای 

وجـود آمـد.

پروژه چمن مصنوعی
مدرسه عالمه طباطبایی
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چمـن مصنوعـی ماهونیـا رنـگ سـبز پرانـرژی دارد و رنـگ منحصـر 
بـه فـرد آن فضـا را بـه فضایـی لوکـس و دلپذیـر تبدیـل می کنـد. 
ایـن چمـن معموال به افرادی پیشـنهاد می شـود کـه به رنگ های 
پرانـرژی عاقـه زیـادی دارنـد. از ویژگی هـای خـاص ایـن محصول 

می تـوان بـه طـول عمـر نسـبتا بـاالی آن اشـاره کـرد. 

زیـرا  بـه سـادگی قابـل نظافـت اسـت.  چمـن مصنوعـی ماهونیـا 
ایـن چمـن کم تـوده اسـت و جایی برای گیر افتـادن گرد و خاک و 
خـورده زبالـه وجـود نـدارد. الیـاف ایـن چمن نرم و لطیف هسـتند 
و حتـی بـا پـای برهنـه مـی تـوان بـر روی آن راه رفـت. ایـن چمـن با 

ارتفـاع الیـاف 15 میـل و 25 میـل موجـود اسـت. 

ویژگی ها 

 رنگ سبز زیبا و با انرژی 
 شستشوی آسان 

 طول عمر باال 
 الیاف نرم 

کاربری 

 بالکن و تراس 
 حیاط 

 روف گاردن 
 فضای دور استخر 

فضـا  ایـن  بـرای  آن  25میـل  )مـدل  سـنگ  بیـن  فضـای   
اسـت(  مناسـب 

اطالعات فنی چمن مصنوعی بهاره ماهونیا

15 میل و 25 میلارتفاع

100 گره برای چمن مصنوعی 15میلتراکم طولی 
180 گره برای چمن مصنوعی 25میل

مونوفیامنتنوع نخ 

۷500 گرم برای چمن مصنوعی 15میلدیتکس
19000 گرم برای چمن مصنوعی 25میل 

تک بافت سیستم دوخت 

ول چمن 2 متر عرض ر

چمن مصنوعی

بهاره ماهونیا 
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چمـن مصنوعـی سـپیدار محصولـی ایرانـی اسـت و جنـس نـخ آن 
فیبریلیـت اسـت. الیـاف ایـن چمـن پهـن بـرگ هسـتند و همیـن 
امـر قابلیـت ایـن چمـن را در دفع نیروی کوبشـی باال برده اسـت. 
چمـن مصنوعـی سـپیدار مقاومـت و انعطـاف پذیـری باالیـی دارد 

و بـرای اسـتفاده در فضاهـای پرتـردد مانند مـدارس و زمین های 
بـازی پیشـنهاد می شـود. رنـگ ایـن چمن سـبز تیره اسـت و وقتی 

بـر روی زمیـن پهـن می شـود چشـم نـواز بـه نظـر می رسـد.

ویژگی ها 

 تراکم باال 
 دوام زیاد 

 ضربه پذیری باال
 الیاف فیبریل شده و پهن برگ 

کاربری 

 مدارس

اطالعات فنی چمن مصنوعی سپیدار

15 میلی مترارتفاع

200 گرهتراکم طولی 

فیبریلیتنوع نخ 

8800 گرم دیتکس

تک بافت سیستم دوخت 

ول چمن 2 متر عرض ر

چمن مصنوعی

سـپـیدار



اسـتفاده از چمـن مصنوعـی رویـال در محیـط اطـراف یکـی از هوشـمندانه تریـن کارهایـی اسـت کـه 
می توانـد فضـای اطـراف شـما را متحـول سـازد. ایـن محصـول بـه خلـق محیطـی سـبز کمـک می کنـد 
و حـس خـوش طبیعـت را در فضـا تداعـی می نمایـد. چمـن مصنوعـی رویـال بکینـگ سـه الیـه دارد 
و همیـن امـر قـدرت ضربـه پذیـری آن را بـاال بـرده اسـت. سـاختار ایـن چمـن از ترکیـب الیـاف فـر 
خـورده زرد رنـگ، الیـاف سـبز کم رنـگ و الیـاف سـبز پـر رنـگ درسـت شـده اسـت و ظاهـری مشـابه 

بـه چمـن طبیعـی دارد.

ویژگی ها 

 ضربه پذیری باال 
 ساختار سه بافت 

 الیاف منعطف و نرم 
 ظاهری مشابه به چمن طبیعی

کاربری 

 روف گاردن 
 حیاط 

 مهد کودک 
 مدارس

اطالعات فنی چمن مصنوعی تابستانه رویال

25 میلی مترارتفاع

130 گرهتراکم طولی 

مونوفیامنتنوع نخ 

8000 گرمدیتکس

سه بافت  سیستم دوخت 

ول چمن 2 متر عرض ر

چمن مصنوعی

تابستانه رویال
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چمـن مصنوعـی مانـژ چمنـی تـک بافـت اسـت و رنـگ سـبز باطراوتـی دارد. اسـتفاده از ایـن چمـن 
انـرژی زیـادی را در محیـط بـه وجـود مـی آورد. ایـن چمـن بـا ارتفـاع الیاف 15 میـل و 25 میـل در بازار 
موجـود اسـت. الیـاف ایـن چمـن بسـیار نـرم و لطیـف هسـتند و همیـن امـر سـبب می شـود وقتـی بـر 
روی ایـن چمـن راه می رویـد، حـس لطافـت را زیـر پای خود احسـاس کنید. کیفیت بـاالی این الیاف 

و نرمـی آنهـا ایـن چمـن را بـه یکـی از بهتریـن محصـوالت بـازار چمـن مصنوعـی تبدیل کرده اسـت.

ویژگی ها 

 رنگ سبز زیبا و با انرژی
 شستشوی آسان

 طول عمر باال
 تک بافت

کاربری 

 تراس
 روف گاردن
 مهد کودک

 اتاق کودک )و یا فضاهای دیگر خانه(
 نمایشگاه های تجاری

بـرای  میـل   25 مصنوعـی  )چمـن  سـنگ ها  بیـن  فضـای   
اسـت( مناسـب  سـنگ  بیـن  فضـای 

 ویترین فروشگاه ها

اطالعات فنی چمن مصنوعی مالنژ

15 میل و 25 میلارتفاع

100 گره برای چمن مصنوعی 15 میلتراکم طولی 
180 گره برای چمن مصنوعی 25 میل

مونوفیامنتنوع نخ 

۷500 گرم برای چمن مصنوعی 15 میلدیتکس
19000 گرم برای چمن مصنوعی 25 میل

تک بافت سیستم دوخت 

ول چمن 2 متر عرض ر

چمن مصنوعی

بهاره ماهونیا مالنژ



گروه اجرایی شرکت چمنزار
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مـا بـا شـبکه ای از نصابـان حرفـه ای کار مـی کنیـم تـا چمـن مصنوعـی را از کارخانـه تـا مقصـد بـه شـکل یـک زمیـن فوتبـال حرفـه ای در 
بیاوریـم. گـروه اجرایـی شـرکت چمنـزار صرفـا نصب کننده چمن مصنوعی نیسـت؛ بلکه این گروه از کارشناسـان مجرب تشـکیل شـده 
اسـت کـه بـا ارائـه مشـاوره های صحیـح متقاضیـان را بـه مناسـب ترین سـطح از آگاهـی نسـبت بـه ویژگـی هـای چمـن مصنوعـی و اجرای 

آن می رسـانند. 
گـروه اجرایـی چمنـزار بزرگتریـن مجـری چمـن هـای مصنوعـی ورزشـی و تزیینـی در کشـور تلقی می شـود و مبتنی بر این تجربه ارزشـمند، 

تمامـی پـروژه هـای شـرکت چمنـزار پـس از مدت هـا مطالعـه و تحقیق شـکل می گیرند تا در سـطح ورزشـی تاثیر گذار باشـند. 



دسـتگاه فرچـه زنـی چمـن مصنوعـی یکـی از ابزارهایـی اسـت کـه بـه حفـظ ظاهـر چمـن 
کمـک می کنـد و اجـازه نمی دهـد الیـاف چمـن خمیـده شـوند و زیبایـی خـود را از دسـت 
بدهنـد. ایـن دسـتگاه دارای یـک غلتـک در قسـمت جلویـی دسـتگاه اسـت کـه بـر خاف 

الیـاف چمـن کشـیده مـی شـود و آنهـا را در حالـت ایسـتا نگـه مـی دارد. 

ویژگی ها
 قابلیت حمل آسان

 وزن سبک 
 طول عمر باال 

دستگاه فرچه چمن مصنوعی 

نگهداری
از زمین چمن مصنوعی
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اگـر مـی خواهیـد از دسـتگاه فرچـه زنـی چمـن مصنوعـی اسـتفاده 
کنیـد، بایـد بـه مـوارد زیـر توجـه داشـته باشـید:

 دقـت کنیـد کابـل رابـط در مسـیر حرکـت دسـتگاه قـرار نگیـرد، 
در غیـر اینصـورت خطـر آسـیب بـه کار وجـود دارد و باعـث خـراب 

شـدن دسـتگاه مـی شـود. 
 از متصل بودن ارت پریز برق مطمئن شوید. 

اسـتفاده  رابطـه  کابـل  مسـیر  در  محافـظ  کلیـد  از  حدالمقـدور   
شـود. 

 دستگاه باید به برق 220 ولت شهری متصل شود. 

 در صـورت قطـع کلیـد مینیاتـوری بـر روی دسـتگاه بـه مـدت 15 
دقیقـه کار را متوقـف کنیـد تـا دسـتگاه خنک شـود. 

 از کارکـردن در شـرایط بارانـی و خیـس بـودن بیـش از حـد زمیـن 
جـدا خـودداری فرمایید. 

 بعـد از اسـتفاده از دسـتگاه، آن را از پریـز خـارج کنیـد و به محیط 
مـورد نظـر انتقال دهید. 

را بـه نحـوی قـرار دهیـد کـه  آن  از اسـتفاده از دسـتگاه،  بعـد   
بـر روی بـرس هـا نباشـد.  فشـار 

 از کار با دستگاه توسط افراد غیر متخصص اجتناب گردد. 

موارد ایمنی کار با دستگاه 

دسـتگاه خـط کشـی چمـن مصنوعـی یکی از ابزارهایی اسـت که از آن می تـوان برای اجرای 
خـط کشـی و یـا تمدیـد خـط کشـی در زمین  هـای بـازی و زمین هـای ورزشـی اسـتفاده کـرد. 
ایـن دسـتگاه دارای غلتطکـی اسـت کـه در قسـمت جلـو آن تعبیـه شـده اسـت و خطوطـی 
بـا عـرض 12 سـانتی متـر را ایجـاد می کند. این دسـتگاه بسـیار سـبک اسـت و بـه راحتی می 

تـوان آن را جـا بـه جـا کرد. 

ویژگی ها 
 وزن سبک 

 قابلیت جا به جایی آسان 
 ایجاد خطوط 12 سانتی متر و استاندارد 

دستگاه خط کشی چمن مصنوعی 

طـول عمـر چمـن مصنوعـی چنـد سـال اسـت؟! ایـن یـک سـوال 
مهـم اسـت کـه خریـداران چمـن مصنوعی به دنبال پاسـخ صحیح 
بـرای آن هسـتند. بـه طـور کلـی، چمـن مصنوعـی بافتـه شـده از 
الیاف اسـتاندارد در یک مکان با تردد متوسـط می تواند ۷ سـال 
عمـر کنـد. هـر چقـدر نیروی کوبشـی بر روی سـطح چمـن مصنوعی 
بیشـتر باشـد، الیـاف آن در برابرکوبـش آسـیب پذیرتر می شـوند 
بـا  را کاهـش می دهـد.  امـر طـول عمـر چمـن مصنوعـی  و همیـن 
وجـود ایـن، بـا اسـتفاده از برخـی از راهکارهـا مـی تـوان طـول عمـر 

چمـن مصنوعـی را افزایـش داد و از الیـاف آن در برابـر کوبـش و 
فشـار محافظـت کـرد.  

بـرای  کـه  محصوالتـی  از  یکـی  مصنوعـی  چمـن  فرچـه  دسـتگاه 
اسـتفاده در زمین هـای بـاالی 400 متـر پیشـنهاد مـی شـود. ایـن 
دسـتگاه الیـاف چمـن مصنوعـی را بـه حالـت ایسـتا بـاز می گردانـد 
و طـول عمـر چمـن مصنوعـی را افزایـش می دهـد. شـرکت چمنـزار 
بـه  نامـه  ضمانـت  بـا  همـراه  و  بـاال  کیفیـت  بـا  را  محصـول  ایـن 

می دهـد. ارائـه  مشـتریان 



ویژگی ها
 وزن سبک 

 انعطاف پذیر 

 قابلیت نگهداری ذرات خاک 
 مقاومت باال در برابر عوامل محیطی 

 مقاومت الکتریکی باال 

ویژگی ها 
 افزایش مقاومت چمن مصنوعی در برابر ضربه 

 جلوگیری از انتقال نیروی کوبشی به پای بازیکنان

 وزن سبک 
 سایز 3 تا 5 میلی متر 

گرانول

ویژگی ها 
 افزایش مقاومت الیاف چمن در برابر فشار و کوبش

 از بین بردن موج ها و ناهمواری های چمن مصنوعی 

 خاصیت خنک کنندگی
 دانه بندی شفاف 

 کیفیت باال 

سیلیس

الیه ژئوتکستایل
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تولید کننده محتوا: 
سارا رمضانی

عکاس: 
امیر کریمی فر

طراح گرافیک: 
احسان اسامی
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