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جرين جراس جروب إلنشاء وصيانة المالعب
يسفرررر ستـوجرررررـ سوتـجرررررـربسملعررررـهبس
جررررجراسجررررجمسسهررررجريس ررررر يس ررررجر سجم رررر س تخررررـ
ررررواس فرررر ستـوجرررررـ سوتـجرررررـربسملعررررـهبسمل ـن عررررـ سل ررررـ عبسملـجر ررررـر س
مل ـن عررررـ س تخ
ومل رطرررررـل ـسملخرررررـ جمجسوتجرررررـالر سج رررررـر سملرررررـ ألـسملـجر رررررـر سمل ترررررـع سم رررررـجم س رررررـ س
ـ عررررـبسرررررـج سملـقررررـ مسسو ـ عررررـبسرررررـج سملـرررررـ سو ـ عررررـبسملـتـنررررـسسررررر ل سنقررررومس توجررررر سوتن ررررر س
مل هرررر جر سملخ رررر س لعهرررربسمل ررررن ع سمل رررررتخ مسلررررربسمل وم رررر ـسمل ولررررر س ـ إل ررررـ ف س لررررـ س
ج ررررـر سمل رـطررررـل ـسملخررررـ جمجس ـق رررررـ ـس خـتـ ـ ررررـ سو لررررـوماس تررررـع سو لررررـ س ـيرررررـ سفـجرررررـ س
تـخـ ـرررــس ررررـاسملـ ـالـن رررررـراسوملـ ـنرررررـراسملـ ررررـالج سورررر ل سل رررررـن سملقرررر ج سع رررر ستررررـوجر سملررررـ وم س
ملررررـخ مسلجررررـ ر س ج ررررـر ـسمل عررررـبسرررررومجسنجررررر س ررررن ع س وسمرجر ررررر س وستجترررر اس وسل ررررج س رررري س
رررررـ ر س ررررـط و سورررررـ ل ستـوجرررررـ سملل ـر ررررـ ـسملـ ـط طررررـر سوملررررـ طس ررررـاسملـ ررررـط طسملطـ ـرررررـع س
وملرررـ سرتـ رررـر س لررررـط سملـن عرررـمسمل رررـراسملرررـ جاسوملـ جررررـ سوملـ نرررـ س رررـاسمألنرررـ أل سلرررـ ل سفالررروس
رررـن ربسجرررـ مالسل رررـ عبسولرررو س لرررـوم سملررررـ ل بسو رررج سترررـ ر سمل رررسسملجر رررر سو ر ررر س
ف س رررومجمـسمل عب .س

خدماتنا

األسـتـشـارات ،
التـصـمـيـم،
الـتـوريـد،

الـتـركـيـب،
الـصـيـانـة،
ادارة الـمـنـشـآت الـريـاضـيـة.
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هدفنا
هووووو ال ميوووو واريوووواء الئميوووو لن وووو دا مووووا فوووو المركوووو ا و باإليووووافة الوووو ان شوووورك نا هوووو الوكيوووو ا كبوووور
للشركات الئالمية المئ مدة من ا حاد الدول
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أوالً :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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