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Oferta
na świadczenie usług pielęgnacji boisk sportowych
o sztucznej nawierzchni
W związku z tym iż każde boisko piłkarskie, o nawierzchni z trawy syntetycznej wypełnionej
granulatem gumowym czy boisko wielofunkcyjne wykonane z poliuretanu, wymaga odpowiedniej
pielęgnacji przystosowanymi do takich nawierzchni urządzeniami, pragniemy przedstawić Państwu
naszą ofertę pielęgnacji takich boisk.
Każda sztuczna nawierzchnia wymaga usuwania zanieczyszczeń, czesania trawy i spulchniania,
rozprowadzaniu granulatu oraz uzupełnianiu go w miejscach tego wymagających. Wszystkie te
zabiegi spowodują poprawienie przepuszczalności wody poprzez perforację wierzchniej warstwy
boiska.
To samo dotyczy się nawierzchni poliuretanowych. One także wymagają bieżącej pielęgnacji
pomiędzy zabiegami sezonowej konserwacji, usuwania śmieci itp. ale także usuwania uszkodzeń.
Regularnie należy zmywać z takiej nawierzchni kurz, brud i zanieczyszczenia chodnikowe.
Niżej wymienione urządzenia będące w posiadaniu naszej Spółki, spełniają wszystkie wymagania
dotyczące pielęgnacji w/w boisk.
Oferta obejmuje przeprowadzenie pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy niżej
wymienionymi specjalistycznymi urządzeniami:
I.

Brona aktywna - Maszyna przeznaczona do rozluźniania zagęszczonego i zbitego
granulatu, która jednocześnie wydobywa na powierzchnię zanieczyszczenia wbite w głąb
trawy.

II.

Równiarka rotacyjna - Równiarka rotacyjna to aktywna maszyna przeznaczona do
wyrównania powierzchni boiska, rozluźniania zbitego granulatu oraz prostowania włókna
nawierzchni murawy. Obrotowa szczotka o średnicy 350 mm i szerokości roboczej 800
mm zapewnia szybkie i dokładne wykonanie zabiegu.

III.

Szczotka wczesująca - Szczotka wczesująca to podstawowe narzędzie do pielęgnacji
murawy boisk ze sztuczna nawierzchnią. Szczotkę można także wykorzystać podczas
budowy boisk do równomiernego rozłożenia warstw granulatu. Za jej pomocą szybko
wczeszemy granulat zalegający na powierzchni boiska. Po jej użyciu murawa boiska
posiada wyrównany jednolity kolor. Szczotka wczesująca wykorzystywana jest także do
usuwania śmieci z murawy boiska a jesienią do szybkiego usuwania opadłych liści.
IV. Zamiatarka rotacyjna - Profesjonalne zamiatarki rotacyjne serii BU służą do
czyszczenia nawierzchni boiska sportowego. Można za ich pomocą usuwać
zanieczyszczenia ziemne, śmieci, śnieg i błoto pośniegowe a także opadłe jesienią liście.
W zależności od stopnia zabrudzenia możemy stosować dwie prędkości obrotowe
szczotki, a także ustawić kąt zmiatania. Zamiatarki serii BU możemy opcjonalnie
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wyposażyć w pojemnik (kolektor) zbierający nieczystości. Maszyna jest także
wykorzystywana do prostowania włókien murawy, oraz rozluźniania ubitego granulatu.
V. Rozrzutnik granulatu - Rozrzutnik granulatu umożliwia uzupełnianie warstwy
wypełniacza granulatu lub piasku. Podczas wykonywania tej czynności pielęgnacyjnej
operator może jechać, a nie pieszo prowadzić maszynę. Rozsiewacz umożliwia wysiew
granulatu gumowego, a także piasku
W ramach prowadzonej pielęgnacji przeprowadzamy następujące zabiegi:
- rozczesywanie włókien i poluzowanie granulatu,
- wyczyszczenie wierzchniej warstwy granulatu z zanieczyszczeń,
- zaczesywanie włókien i wyrównanie powierzchni granulatu.
Cennik
- przy powierzchni boiska do 3.000m2 - 1,00 zł/m2 brutto
- przy powierzchni boiska pow. 3.000m2 - 0,65 zł/m2 brutto
Do w/w ceny należy doliczyć koszt transportu urządzeń do 10 km na terenie miasta w obydwie
strony – 150 zł brutto. Poza miastem – cena do negocjacji.
Pielęgnacje boisk można przeprowadzać przy suchej nawierzchni boiska.
Wykonujemy również dosypywanie granulatu. Granulat zapewnia zleceniodawca.
Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o.,
ul. Maratońska 2, 59-900 ZGORZELEC
e-mail: biuro@csr.zgorzelec.pl ; www.csr.zgorzelec.eu
Cennik obowiązuje do 31.12.2012r.
Telefon kontaktowy: 782-810-504 – Kielmas Marta
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