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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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مالعب الحمرة
عبارة عن مالعب رمل متماسك وليس صلب (رمل حلواني) يضاف إليه حبيبات حمرة ناعمة مخصصه للمالعب

الرملية والقيام باألعمال الفنية الالزمة ,ومن مميزاتة يتكون الملعب من مكونات بسيطة مما يوفر في عملية الصيانة
المستقبلية لذلك فهو اقتصادي من الدرجة األولى ,وهو يستخدم في تصميم وتنفيذ المنشآت والمالعب الرياضية مثل:
 مالعب تنس أرضي.
 مالعب كرة القدم.

(طبقة أساس) لزوم حمرة :ويتم تنفيذه كما يلى:
 -1وضع طبقة من دقشوم سن  6بسمك  20سم ويتم فرش الطبقة بمعدة الجليدر وبغمر الطبقة بالمياه وتترك 24
ساعة للتهوية لتكون جاهزة لعملية الدمك األولى لتكون الطبقة جاهزة لتحقق اختبار بركتور المعدل ليتحقق كثافة
بقصوى .%95

 -2وضع طبقة أولي من الرمل الحلواني للتأسيس بسمك  3سم مع األعمال الفنية مع استخدام فرش التدوير وحجر
الرولة والمياه لتثبيت الطبقة األولى.

 -3وضع طبقة ثانية من الرمل الحلواني الناعم بعد التأسيس بسمك 2سم توريد وتركيب طبقه حمره
 -4توريد وتركيب خطوط بالستيك بيضاء ثابته غير قابله لإلزالة أو المسح للملعب.
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