
Perfektné zmesi trávnych semien  
pre rôzne podmienky 

Špičková technológia 
pre trávu!



Široký sortiment

Perfektné zmesi pre rôzne použitie!

Hnedé škvrny, buriny, lysiny, príliš veľa potrebnej údržby 
atď. To je presne to, čomu sa chcete pri trávniku vyhnúť. 
Vďaka použitiu trávnych zmesí Barenbrug sa tieto problémy 
stanú minulosťou. Vzhľad vašej záhrady určite nezlepší 
zanedbaný trávnik. Ak chcete mať krásnu záhradu, začnite to 
riešiť od trávnika. Spoločnosť Barenbrug vám pomôže zvoliť 
si tú správnu trávnu zmes pre Vaše podmienky.

Široký sortiment
Spoločnosť Barenbrug zostavila široký sortiment trávnych zmesí 
pre rôzne podmienky. Pri zostavovaní tých najlepších zmesí 
používame iba tie najkvalitnejšie odrody. Ako môže byť toľko 
technológie v takom drobnom semene? Zdá sa to nemožné, ale 
nič nemôže byť ďalej od pravdy. Existujú rýchlo rastúce druhy 
tráv, ktoré rastú v tieni aj na tých najtmavších miestach, trávy s 
vysokou odolnosťou a dokonca aj trávy, ktoré si vyžadujú menej 
kosenia! Pre každú situáciu existuje riešenie.

Oči pre inovácie
Výskum a šľachtenie nových odrôd tráv sú stredobodom záujmu 
spoločnosti Barenbrug, pričom vývoj novej odrody trvá približne 
pätnásť rokov. Spoločnosť Barenbrug je lídrom na tomto 
špecifickom trhu, keďže inovácie zavádza už od roku 1904. Počas 
všetkých tých rokov spoločnosť vyvinula množstvo inovácií, ktoré 
sa predtým považovali za nemožné. Vyšľachtili napríklad trávu, 
ktorá takmer nepotrebuje vodu, prípadne si vyžaduje menej 
kosenia, ako aj trávu, ktorá sa po značnom poškodení dokáže 
dobre zregenerovať. 

Vedenie vďaka jedinečným vlastnostiam
Spoločnost Barenbrug verí, že svoj náskok pred konkurenciou 
si udržiava prostredníctvom neustáleho vývoja jedinečných 
trávnych zmesí. Tieto sú k dispozícii iba v spoločnosti Barenbrug. 
Ak si myslíte, že sú to len frázy pre zákazníkov, prečítajte si, čo 
o tom hovoria odborníci na trávu. Ich referencie dosvedčujú 
úspech našich tráv. Pestovatelia trávnych kobercov, záhradkári, 
manažéri a greenkeeperi, ktorí sa starajú o trávniky, nám ukazujú 
rozdiely ktoré môžu najlepšie trávne zmesi dosiahnúť v rôznych 
podmienkach. Vyskúšajte si to sami a presvedčte sa o sile tráv 
Barenbrug!

Všetko o našich novinkách sa dozviete na stránkach www.
barenbrug.biz!

SOS - Super Over Seeding 
Najrýchlejšie riešenie na 
regeneráciu vášho trávnika! 
Najrýchlejšie klíčiaca trávna 
zmes, ktorá klíči aj pri nízkych 
teplotách už od 4 °C. SOS 
je možné používať po celý 
rok. Trávnik bude po dosiatí 
zmesou SOS opäť ako nový.

Mow Saver
Trávna zmes s menším 
množstvom odrezkov ušetrí 
Váš čas!
Úspech Mow Saver spočíva v 
nízko rastúcej tráve. Odrody 
vyšľachtené pre robotické 
a mulčovacie kosenie. Táto 
tráva zostáva nízka, čo vedie k 
menšiemu množstvu odrezkov pri kosení.

Bar Power RPR
Extrémne silný regenerujúci 
trávnik!
RPR je trávna zmes 
mätonohu trváceho s 
horizontálnymi výbežkami, 
ktorá je mimoriadne silná 
a regeneračná. RPR je prvý 
mätonoh trváci s touto 
výnimočnou vlastnosťou. Z tohto dôvodu je vhodný aj pre tie 
najextrémnejšie podmienky hry na ihriskách pri zachovaní 
hustého trávnika. RPR predstavuje dokonalý športový trávnik.

Shadow
Krásny hustý trávnik do tieňa 
aj na slnko!
Špeciálne navrhnutá zmes s 
trávou vhodnou aj do tieňa. 
Táto jedinečná trávna zmes 
vyniká pri nízkej slnečnej 
intenzite, v tieni aj na slnku.  

Water Saver
Porazte sucho s trávnou 
zmesou, ktorá potrebuje 
menej vody!
Dlhšie obdobia sucha môžu 
vážne poškodiť váš trávnik. 
Riešením tohto problému 
je Water Saver. Kým iné 
odrody trávy v takejto situácii 
vysychajú, Water Saver si zachováva zelenú farbu.

Grass with less water



Najrýchlejšie riešenie 
na regeneráciu vášho 
trávnika!

Extrémne silný 
regenerujúci trávnik!

Porazte sucho s  
trávnou zmesou,  
ktorá potrebuje  
menej vody!

Ušetrite čas, tráva s 
menším množstvom 
odrezkov!

Krásny hustý trávnik 
do tieňa aj na slnko!

Super Over Seeding

Bar Power RPR

Water Saver

Mow Saver

Shadow

Balenie:
1 kg:  30 - 50 m2

5 kg:  150 - 250 m2

15 kg:  450 - 750 m2

Balenie:
1 kg:  30 - 50 m2

5 kg:  150 - 250 m2

15 kg:  450 - 750 m2

Balenie:
1 kg:  20 - 40 m2

5 kg:  100 - 200 m2

15 kg:  300 - 600 m2

Balenie:
1 kg:  30 - 50 m2

5 kg:  150 - 250 m2

15 kg:  450 - 750 m2

Balenie:
1 kg:  30 - 50 m2

5 kg:  150 - 250 m2

15 kg:  450 - 750 m2

Reklamný kartónový 
stojan do predajní:
Počet krabíc v stojane:
60 x 1 kg 
Rozmery stojana  
(bez hornej karty)
šírka 39 cm,
výška 81,5 cm,
hľbka 59 cm.

Prepravný kartón:
6 x 1 kg
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Oči pre inovácie! 
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AGROTRANS spol. s r.o.
Krížna 37 • 931 01 Šamorín • Tel.: 031-5624836 • Fax: 031-550 10 48

e-mail: agrotrans@agrotrans.sk • www.agrotrans.sk
Konateľ: Mária Sárkányová - 0905 649 291 • e-mail: sarkanyova@agrotrans.sk

Sales manager: Ing. Branislav Novák - 0905 930 346 • e-mail: agronom@agrotrans.sk


