
Dokonalá travní směs pro 
každé použití

Přední travní 
technologie!



Hnědá místa, plevel, holá místa, příliš náročná 
údržba atd. Přesně to na svém trávníku nechcete. 
Díky travním směsím Barenbrug jsou tyto 
problémy věcí minulosti. Nepěkný trávník vaší 
zahradě na vzhledu opravdu nepřidá. Pokud 
chcete mít krásnou zahradu, začněte s péčí o 
trávník. Společnost Barenbrug vám ráda pomůže 
vybrat si tu správnou trávu pro vás. 

Rozsáhlý sortiment
Připravili jsme rozmanitý sortiment travních směsí, 
abyste vždy dostávali ty nejlepší služby. Na 
přípravu nejkvalitnějších směsí používáme jen ty 
nejlepší odrůdy. Jak se v tak malém semínku může 
skrývat tolik technologie? Zdá se to nemožné, ale 
nic nemůže být vzdálenější pravdě. Některé druhy 
trav rychle klíčí, jiným se daří ve stínu, další jsou 
vysoce odolné a jsou dokonce i druhy, které 
zvládají extrémní podmínky! Pro každou situaci 
existuje řešení.

Na inovaci máme oko
Pěstování a vylepšování odrůd trav je ve středu 
zájmu ve společnosti Barenbrug a vývoj nového 
druhu trvá kolem patnácti let. Barenbrug je přední 
společností na tomto specializovaném trhu a o 
inovace v tomto oboru usiluje již od roku 1904. Za 
celá tato léta byla vyvinuta řada inovací, které do té 
doby byly nemyslitelné. Vyvinuli jsme například 
druhy trávy, které potřebují minimum vody nebo 
nevyžadují časté sečení, a rovněž odrůdy, které se 
dokážou vzpamatovat po vážném poškození.

Jsme v čele díky nabídce jedinečných vlastností
Ve společnosti Barenbrug věříme, že si udržíme 
náš náskok před konkurenty díky pokračujícímu 
vývoji jedinečných produktů. Tyto jedinečné 
produkty nabízí pouze společnost Barenbrug. 
Pokud si myslíte, že to jsou jen reklamní řeči, 
přečtěte si, co říkají odborníci v oblasti pěstování 
trávy. Reference dokazují úspěšnost našich travních 
odrůd. Pěstitelé trávníku, zahradníci a správci 
sportovních a golfových hřišť nám ukazují rozdíl, 
jaký pro nejrůznější účely zajistí použití těch 
nejlepších travních směsí. Vyzkoušejte to sami a 
uvidíte sílu trávy Barenbrug!

Resilient Blue® 
Tráva, která vše 
zvládne!

Žádné starosti, ani za extrémních podmínek. 
Díky travní technologii Resilient Blue® trávník za 
extrémních podmínek, např. za sucha a horka, utrpí 
mnohem menší škody, zároveň je však po skončení 
extrémních podmínek zaručeno jeho rychlé oživení. 
Resilient Blue®, nový standard udržitelnosti

RPR® Grass technology
Mimořádně odolný 
regenerační trávník!

RPR® je jílek vytrvalý s horizontálními šlahouny, 
který se vyznačuje mimořádnou odolností a 
schopností regenerace. RPR® je první jílek vytrvalý 
s těmito specifickými vlastnostmi. Je proto vhodný 
na hřiště vyžadující nejextrémnější podmínky a 
zajišťuje zachování husté trávy. RPR® je nejlepší 
trávník na sportoviště.

SOS® Grass 
technology
Nejrychlejší řešení, jak 
obnovit váš trávník!

Nejrychleji klíčící travní semeno, které klíčí i za nízké 
teploty od 4 °C. Směs SOS® je možno používat po 
celý rok. Po dosetí směsí SOS® bude trávník opět 
jako nový.

Shadow
Nádherný hustý 
trávník ve stínu i na 
slunci!

Speciálně navržená travní směs s odrůdou trávy s 
vysokou odolností pro stinná místa. Tato jedinečná 
tráva si skvěle vede v místech s krátkým slunečním 
svitem, ve stínu i na slunci.

Water Saver®

Porazte sucho díky 
trávě, která potřebuje 
méně vody!

Dlouhodobé sucho může vážně poškodit váš 
trávník. Směs Water Saver® tento problém vyřeší. 
Zatímco ostatní trávy schnou, Water Saver® zůstává 
zelená. Šetřit vodou je naše sociální odpovědnost! 
Kvalitní voda je to nejcennější, co na zemi máme. 
V naší moderní společnosti bychom bez vody 
nepřežili ani jeden den. V tomto ohledu pomáhá 
směs Water Saver®.

Rozsáhlý sortiment

Grass with less water



Přední travní technologie

• Super Over Seeding.
• Rychlá oprava
• Vhodné rovněž do 

chladnějších podmínek

Dostupná balení:
 1 kg: 50 m2

 5 kg: 250 m2

 15 kg: 750 m2

Nejrychlejší řešení,  
jak obnovit váš trávník!

SOS® Lawn Repair

• Odolnost a síla železa
• Rychlé zatravnění
• Nádherný okrasný 

trávník

Dostupná balení:
 1 kg: 50 m2

 5 kg: 250 m2

 15 kg: 750 m2

Mimořádně odolný 
regenerační trávník!

Bar Power RPR®

• Odolnost vůči suchu
• Méně zavlažování
• Na travnatá hřiště

Dostupná balení:
 1 kg: 40 m2

 5 kg: 200 m2

 15 kg: 600 m2

Vnější strana balení:
6x krabice 1 kg

Porazte sucho díky trávě, 
která potřebuje méně vody!

Water Saver®

• Připraveno pro 
extrémní podmínky

• Rychlá obnova
• Snadná údržba

Dostupná balení:
 1 kg: 50 m2

 5 kg: 250 m2

 15 kg: 750 m2

Tráva, která vše zvládne!

Resilient Blue® Lawn

• Stinné podmínky
• Slunečné podmínky 

jsou rovněž možné
• Eliminace mechu

Dostupná balení:
 1 kg: 50 m2

 5 kg: 250 m2

 15 kg: 750 m2

Nádherný hustý trávník 
ve stínu i na slunci!

Shadow

Rozměry (bez horního 
kartonu a palety):
šířka 39 cm
výška 81,5 cm
hloubka 59 cm

Vystavení:
60x krabice 1 kg

Vystavení nebo  
vnější strana balení
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Grass with less water
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Dodavatel:

Lelekovice 866 • 664 31 Lelekovice u Brna • 
Tel.: 541 232 700, 541 232 710 • Fax: 541 232 720 • 

Email: lelekovice@adamza.cz


