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OPIS

Je naša osnovna umetna trava. Višina travnatih laskov je 26mm. Višji temni in 

svetlo zeleni laski so pokončni, vmes pa so prepleteni nižji rumeni. Trava ima 

videz nizko pokošene zelenice. Uporabna je predvsem na garažni kritini, 

podloga za bazen in vse površine, ki bi jih radi estetsko uredili, ne potrebujete 

pa udobja.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

HONOLULU - 26 mm



OPIS

Trava višine 26mm je primerljiva s travo VIVA, le da so travnati lasi pri Rizzardo 

višji. Trava nudi lep in naravni videz. Uporabna je predvsem na garažni kritini, 

podloga za bazen in vse površine, ki bi jih radi estetsko uredili, ne potrebujete 

pa udobja. Travnati laski so močneje všiti zato je ta vrsta trave primerna za 

telovadnice, kjer športniki potiskaj težke sani.

Primerna je za notranjo in zunanjo površino. Prepušča 60L/m² vode skozi 

odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

RIZARDO - 26 mm



OPIS

Svetlo zeleni laski, prepleteni z krajšimi rumenimi dajejo zelenici videz poletne 

trave. Travnati laski so višine 35mm. Zaradi višine je trava prijetno mehka.

Uporabna je za vse površine, terase in balkone.

Primerna je za notranjo in zunanjo površino. Prepušča 60L/m² vode skozi 

odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

BUENO - 35 mm



OPIS

Je vrsta trave, ki za srednje cenovni razred, nudi veliko ugodje. Je 35mm visoka 

trava. Olivnato zeleni laski s pridihom sivih in rjavih kratkih laskov daje videz 

naravne zelenice. Uporabna je za ureditev dvorišča, terase ali balkona. Zaradi 

mehkobe primerna tudi za hišne ljubljenčke in otroke.

Primerna je za notranjo in zunanjo površino. Prepušča 60L/m² vode skozi 

odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

MERCURE - 35 mm



OPIS

Izredno lepa, mehka in udobna 35mm visoka umetna trava. Iz srednje 

cenovnega razreda nudi udobje in lepoto hkrati. Svetlo in temno zeleni laski se 

lepo prepletajo s tanjšimi rjavimi, kar lepo poudari naravni videz trave. 

Uporabna je za ureditev dvorišča, terase ali balkona. Zaradi mehkobe 

primerna tudi za hišne ljubljenčke in otroke. Primerna je za notranjo in zunanjo 

površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

MEDIO PLUS - 35 mm



OPIS

HIT POLETJA 2020. Verjetno ravno zaradi posebnosti v speljanih šivih. Gre za 

32mm visoke travnate laske olivnato do temno zelene barve. Čisto pri tleh so 

kratki rjavi laski in

kombinacija le teh ter poseben način speljanih šivov omogoča travnatim 

laskom, da se sami poravnajo ob pritisku.

Uporabna je kjerkoli. Omogoča izredno lep, naraven izgled poleg tega pa 

udobje in minimalno vzdrževanje. Primerna je za notranjo in zunanjo površino. 

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke. Če resnično želite uživati in 

imeti najlepše urejen dom, potem je Wonder plus prava izbira.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

WONDER PLUS - 32 mm



OPIS

Glory gre  za 32mm  visoke travnate laske svetlo zelene barve. Čisto pri tleh so 

kratki rjavi laski in

kombinacija le teh ter poseben način speljanih šivov omogoča travnatim 

laskom, da se sami poravnajo ob pritisku.

Uporabna je kjerkoli. Omogoča izredno lep, naraven izgled poleg tega pa 

udobje in minimalno vzdrževanje. Primerna je za notranjo in zunanjo površino. 

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke. Če resnično želite uživati in 

imeti najlepše urejen dom, potem je Glory prava izbira.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

GLORY - 32 mm



OPIS

Zelena s svetlimi in temnimi rjavimi laski prepletena zelenica. Antigua 35mm 

visoki travnati laski so mehki in zaradi prepletenosti izredno zračni,.Uporabna 

je za ureditev dvorišča, terase ali balkona. Zaradi mehkobe primerna tudi za 

hišne ljubljenčke in otroke. Primerna je za notranjo in zunanjo površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

ANTIGUA - 35 mm



OPIS

Podobno kot trava Wonder plus ima šive speljane tako, da so travnati laski 

pokončno in se ob pritisku poravnajo sami. Od Wonder plusa je višja, visoka je 

35mm in zaradi tega nudi še večje udobje. Na pogled trava deluje skoraj 

prestižno, a zaradi kratkih prepletenih rumenih laskov neverjetno naravno.

Belvedere je prava izbira, če opremljate teraso ali balkon na katerem preživite 

veliko časa ali pa ob bazenu, kjer poleti uživate proste trenutke. Ta zelenica bo v 

atriju ali na dvorišču pred hišo zagotovo privabljala poglede sosedov. Užitek, 

mehkoba, lepota so zagotovljeni. Otroci bodo na tej umetni travi zagotovo 

uživali. Minimalno je tudi vzdrževanje, primerna je za notranjo in zunanjo 

površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

Odlična izbira za vaš dom.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

BELVEDERE - 35 mm



OPIS

Hit 2022 je bila zagotovo umetna trava Grace 36mm. Podobno kot trava 

Belvedere ima šive speljane tako, da so travnati laski pokončno in se ob pritisku 

poravnajo sami. Na pogled trava deluje skoraj prestižno, a zaradi kratkih 

prepletenih rumenih laskov neverjetno naravno.

Grace je prava izbira. Užitek, mehkoba, lepota so zagotovljeni. Otroci bodo na 

tej umetni travi zagotovo uživali. Minimalno je tudi vzdrževanje, primerna je za 

notranjo in zunanjo površino.Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

GRACE - 36 mm



OPIS

Letošnji hit bo zagotovo umetna trava Grace 42mm. Podobno kot trava 

Belvedere ima šive speljane tako, da so travnati laski pokončno in se ob pritisku 

poravnajo sami. Na pogled trava deluje skoraj prestižno, a zaradi kratkih 

prepletenih rumenih laskov neverjetno naravno.

Grace je prava izbira. Užitek, mehkoba, lepota so zagotovljeni. Otroci bodo na 

tej umetni travi zagotovo uživali. Minimalno je tudi vzdrževanje, primerna je za 

notranjo in zunanjo površino.Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

GRACE - 45 mm



OPIS

Druga najbolj prodajna trava v letu 2020. Njena posebnost je v izredni 

mehkobi. Travnati laski so visoki 42mm, ob dotiku se poležejo, a ravno to 

naredi največje udobje. Skoraj enakomerno zelena trava s kratkimi rjavo-

rumenimi laski uredi vaše dvorišče, teraso

ali balkon v naravno zelenico.

Uporabna je kjerkoli, še posebej jo priporočamo za ureditev teras in balkonov. 

Zaradi njene mehkobe je izredno primerna za otroke in hišne ljubljenčke. Ne 

vsebuje kadmija in svinca, zato je varna izbira. Primerna je za notranjo in 

zunanjo površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

CARAVELLE - 42 mm



OPIS

Temno zelena s svetlimi in temnimi rjavimi laski prepletena zelenica daje videz 

prve spomladanske trave. 40mm visoki travnati laski so mehki in zaradi 

prepletenosti izredno zračni, zato je primerna za pod otroška igrala, saj ob 

primeru padca travnata površina ublaži padec.

Uporabna je za ureditev dvorišča, terase ali balkona. Zaradi mehkobe 

primerna tudi za hišne ljubljenčke in otroke. Primerna je za notranjo in zunanjo 

površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

ALEGRO PLUS - 40 mm



OPIS

40mm visoka umetna trava je narejena naravnost za udobje vašega doma. 

Mehka, udobna in naravnega videza. Preplet kratkih svetlih laskov ji omogoča 

zračnost in videz goste trave. Uporabna je za ureditev dvorišča, terase ali 

balkona. Zaradi mehkobe primerna tudi za hišne ljubljenčke in otroke. Že ime 

trave pove, da je iz skupine trav, ki naredijo zelenico naravno, mehko in 

udobno. Ob dotiku se boste zaljubili vanjo in na koncu bo to vaša prvi izbira za 

vaš dom.

Primerna je za notranjo in zunanjo površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

NATURAL SENSE - 40 mm



OPIS

To je trava, ki bi si jo vsak želel v svojem domu. Prestižna v pravem pomenu 

besede. Skoraj ni besed, ki bi opisal to čudovito travo. Nebeško mehka in 

udobna, travnati laski visoki

50mm in zelo zračni. Zelenica ima izgled lepo enakomerno pokošene trave. Že 

ime trave pove, da je iz skupine trav, ki naredijo zelenico naravno, mehko in 

udobno. Že ob pogledu se boste zaljubili, ob dotiku pa bo postala prva izbira za 

vaš dom. Primerna je za notranjo in zunanjo površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

NATURAL SENSE - 50 mm



OPIS

60mm visoka umetna trava je narejena naravnost za udobje vašega doma. 

Mehka, udobna in naravnega videza. Preplet kratkih svetlih laskov ji omogoča 

zračnost in videz goste trave. Uporabna je za ureditev dvorišča, terase ali 

balkona. Zaradi mehkobe primerna tudi za hišne ljubljenčke in otroke. Že ime 

trave pove, da je iz skupine trav, ki naredijo zelenico naravno, mehko in 

udobno. Ob dotiku se boste zaljubili vanjo in na koncu bo to vaša prvi izbira za 

vaš dom.

Primerna je za notranjo in zunanjo površino.

Prepušča 60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

NATURAL SENSE - 60 mm



OPIS

Bahamas 50mm ima izgled lepo enakomerno pokošene trave. Je temno zelene 

barve. Že ime trave pove, da je iz skupine trav, ki naredijo zelenico naravno, 

mehko in udobno. Že ob pogledu se boste zaljubili, ob dotiku pa bo postala 

prva izbira za vaš dom. Primerna je za notranjo in zunanjo površino. Prepušča 

60L/m² vode skozi odtočne kanalčke.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

BAHAMAS - 50 mm



OPIS

Posebnost te vrste trave so drugače pleteni laski. Med njimi je ujetih veliko 

zračnih mehurčkov kar daje travi mehkobo in prožnost. Izredno primerna je za 

pod otroška igrala, saj ublaži vse padce igralom pa da stabilnost. Možnost 

izbiranja različnih barv pa je še posebej navdušujoča.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

ZA IGRALA



OPIS

Okrasna trava je prav posebna, saj je na voljo mavrica barv. Skombinirate jo 

lahko odlično v vaš prostor, jo imate za dekoracijo v trgovinskih izložbah, 

garderobah,salonih, lokalih in še nešteto možnosti kombinacij. Travnati laski 

so mehki na dotik, barve pa vam polepšajo ambient.

NAMEN:

Za vizualno polepšanje in zaščito vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Za vrt, 

balkone, terase, bazene, otroška igrišča, razstavne prostore, lokale, šotore, 

počitniške hišice in podobno.

GLAVNE PREDNOSTI:

UV obstojna. Tudi po več letih uporabe ne spremeni barve in ne obledi. 

Netoksična in zdravju varna. Ne vsebuje svinca in kadmija. Hitro se suši, ne 

vpija in ne zadržuje vode. Enostavna za namestitev in vzdrževanje. Izredno 

gosta in prijetna na dotik.

OKRASNA UMETNA TRAVA


