
RR HOBBY TRÁVNIK

Záhrady pri domoch • Parky • Detské ihriská 
Športoviská • Verejné priestranstvá

- ten najlepší trávnik pre Vašu záhradu 

www.richter-rasen.eu



RICHTER RASEN 

RICHTER RASEN je rodinná firma z okresu Baden v Dolnom 
Rakúsku a je jedným z popredných výrobcov trávnatých              
kobercov v Európe.

RICHTER RASEN produkuje trávniky najvyššej kvality na
piesočnatých priepustných pôdach a distribuuje ich na viaceré 
kontinenty. Venuje sa tomu už piata generácia Richterovcov od 
roku 1906.

SLUŽBY, DRUHY TRÁVNIKOV
Naša firma dodáva trávniky pre záhrady, parky a športoviská 
(napr. futbalové štadióny, golfové ihriská), do celej Európy.       
Firma RICHTER RASEN dodávala trávnik  napríklad  pre Štadión 
Ernsta Happela vo Viedni, pre Juventus Arenu v Turíne a pre  
hlavné štadióny na EURO 2012, ako aj pre golfové ihriská v Írsku 
a Škótsku.

POŽIADAVKY A KVALITA
Trávnik pre spotrebiteľov - najmä športový trávnik - má     
enormné požiadavky. Musí byť použiteľný za každých                               
podmienok (teplo, dážď ), vydržať vysokú záťaž a napriek tomu 
aj dobre vyzerať . RR-HOBBY-TRÁVNIK je produkt 
RICHTER RASEN, ktorý bol vyvinutý pre použitie v špeciálnych 
projektoch.

PESTOVANIE, ŽIVOTNÁ ZÁKLADŇA
Dôležité : voda  a vzduch musia byť schopné  zastaviť                                  
„zamokrenie“. K tomu slúži vyvážený piesočnatý  substrát s 
nasledujúcimi vlastnosťami:

 • Dobré zásobenie kyslíkom
 • Perfektná priepustnosť vody
 • Dostatočná udržateľnosť vody
 • Silný vývoj koreňov

RR HOBBY TRÁVNIK

RR HOBBY TRÁVNIK
OSVEDČENÉ TRÁVNE ZMESI
Špeciálne vybrané a zostavené rastliny, 
z prvotriednych odrôd tráv, ktoré boli 
testované v priebehu mnohých desaťročí.

APLIKÁCIE
 • Záhrady pri domoch
 • Parky
 • Detské ihriská
 • Verejné priestranstvá
 • Športoviská

VLASTNOSTI
 • Rýchly rast
 • Hustý trávnik
 • Rýchlo zakoreňujúci
 • Vysoká odolnosť voči záťaži
 • Dobrá schopnosť regenerácie
 • Znáša tieň

VÝHODY
 • Okamžite príjemná zeleň
 • Rýchla použiteľnosť (už za 2-4 týždne)
 • Znížené náklady na pracovnú silu

ŠETRNOSŤ VOČI ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU

 • Ochrana vody
 • Absorbcia znečisťujúcich látok
 • Väzba prachových častíc
 • Zlepšenie pôdnych vlastností kosením      

    plodín
 • Ochrana proti eróziam (veterná a                

    vodná)

TECHNICKÉ ÚDAJE
 • Rolka:  cca 1 m2

 • Hmotnosť rolky: cca 20 kg
 • Hrúbka : cca 12 - 15 mm

RICHTER RASEN SLOVAKIA s.r.o
908 72 Závod 154 
Tel. +421 (0)34 7751 805 • Fax +421 (0)34 7751 807
E-mail: info@richter-rasen.eu 
www.richter-rasen.eu


