Tökéletes pázsit az év 365 napján.
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Cégünkről
A Holland Pázsit Kft-t 2012-ben alapítottuk egy kis családi vállalkozásként. Kezdetben ketten
próbáltuk azon ügyfeleink igényeit maximálisan kiszolgálni, akik szerettek volna egy rendezett,
esztétikus kertet a házuk udvarán, de nem akartak vele foglalkozni, csak élvezni a szépségét.
Ezen kívül olyan teraszok kivitelezésével is foglakoztunk, ahol a tulajdonosok barátságosabb,
hangulatosabb környezetet próbáltak kialakítani, mert a hidegburkolat nem volt végleges
megoldás számukra.
Jelenleg a folyamatosan növekvő piaci igényeket kielégítve 15 irodai kollégával és 10 kivitelező
brigáddal állunk ügyfeleink rendelkezésére a kertjük vagy teraszuk tervezésétől kezdve a komplett
megvalósításig.
Évente több, mint 1000 ügyfelünk visszajelzése igazolja számunkra, hogy a folyamatos fejlesztés
és a munkánk minőségének javítására tett erőfeszítés jó irány vevőink maximális elégedettségére.

Hogy mi a titkunk?
A Holland Pázsit termékek 100% -ban holland gyártósoron és alapanyagból készülnek, ahol minden
ügyfelünk megtalálhatja az ízlésének leginkább megfelelő pázsitot. Legyen szó tökéletesen
elegáns, gondozott üde pázsitról, vagy a természetes gyepszőnyeg kinézethez leginkább hasonlító
műpázsitról, minden igényt kielégít a Holland Pázsit kollekció. Legyél kutyatartó, vagy egy terasz
tulajdonosa, tudunk neked olyan pázsitot mutatni, ami felülmúlja minden elképzelésedet.
A Holland Pázsit számunkra nem csak munka, hanem igazi szenvedély is, hiszen ezek a
műfüvek a valódi, természetes pázsit minden pozitív tulajdonságával rendelkeznek, teljesen
gondozásmentesek, valamint kutya-és környezetbarátok is egyben, nem allergizálnak, nem
száradnak ki vagy sárgulnak el, eső után 15 perccel pedig újra szárazok.
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A Holland Pázsit tökéletes megoldást jelent teraszra, kertre, udvarra, játszóterekre vagy
sportpályákra, telepítése gyors és egyszerű. Anyaga lég- és vízáteresztő, az alatta lévő föld
nem dohosodik és ami a legfontosabb: az év 365 napján tökéletes látványt nyújt, teljesen
gondozásmentes és az állatok sem tehetnek kárt benne, melyre 8 év garanciát is vállalunk.
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NATUREAL
Kutatásaink során sikerült létrehoznunk egy látványos új termékcsaládot, amely a valódi
fű érzetét kelti. Ezt a kollekciót NatuReal®-nek neveztük.
A természetes fű vizsgálatánál azt tapasztaltuk, hogy minden fűszál alakja, hossza,
vastagsága és színe egyedi. Ez adja a természetes megjelenését. Ezt a természetes
megjelenést létre tudtuk hozni, szorosan együtt dolgozva fejlesztőinkkel, gépeink
segítségével és a világ legjobb fonalgyártóinak együttműködésével. Így készítettünk
valami látványosat!

A NATUREAL® termékcsalád
3 ok, ami miatt ez a termékcsalád természetesnek és valósághűnek látszik:

A NATUREAL tulajdonságai
A legtermészetesebb műfű.
Holland minőség és design.
Csak európai nyersanyagok.
Tökéletesen bőrbarát.
Kedvező ár-érték arány.
Akár 8 különféle szín egy termékben.
Természetes kinézet.

• Nagyon sok különböző szálszerkezetet sikerült kifejleszteni.
• Több színt tartalmaz: akár 8 szín is szerepelhet egy termékben.
• Beépítettünk egy speciális mérőműszert, aminek köszönhetően szinte minden fűszálat
külön tudunk elhelyezni.
Kombinálva a fentieket, egy jó minőségű, 100% -ban európai anyagok felhasználásával
készült pázsitot hoztunk létre, melyet Hollandiában, a legkorszerűbb gyárban készítünk.
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A NATUREAL előnyei
A NatuReal® kiváló UV-stabilitással
rendelkezik, amely megvédi a füvet
a nap, az eső, a fagy és a sugárzás
káros hatásaitól. Ez garantálja a
természetes megjelenést.
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Natural
Impressions 45

Kendo
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Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE+PPmonofil

2465 gr/m2

Teljes magasság

Super Natural 52

Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE
PP monofil

2750 gr/m2

Teljes magasság
54 mm

45 mm

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

45 mm

1545 gr/m2

52 mm

1830 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE monofil
PP gyökérzóna

2770 gr/m2

100% PE monofil
PP gyökérzóna

3225 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

45 mm

1810 gr/m2

55 mm

2265 gr/m2

Teljes magasság

Katana
47 mm

Teljes magasság
57 mm
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ELŐTTE

UTÁNA
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ELŐTTE

UTÁNA
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BASIC PLUS
A Basic Plus® kollekció egy különleges fejlesztéssel készült, melynek az volt az oka, hogy
létrehozzunk egy olyan műfüvet, amely a bevált technológiával a legjobb minőséget és
a legújabb tervezést eredményezi.
A műpázsit kifejlesztésében szerzett sokéves tapasztalatunknak köszönhetően olyan
konstrukciót terveztünk, ahol a szálak közti távolságok egyensúlyban vannak, nagyobb
sűrűséggel rendelkeznek, az öltések számához és a szál magasságához képest.

A BASIC PLUS® előnyei
Csak a legjobb minőségű európai anyagokkal dolgozunk, amikor elkészítjük a Basic
Plus® termékkollekciónkat; így garantáljuk, hogy minden anyag, amelyből készül, magas
színvonalú legyen. Természetesen minden termék ólom és kadmium mentes.
A Basic Plus® kitűnő UV stabilizációs szinttel rendelkezik, amely megvédi a füvet a nap,
az eső, a fagy és a sugárzás káros hatásaitól.
Ez garantálja hosszú évekig a természetes megjelenést.
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A BASIC PLUS tulajdonságai
100% Holland design.
100% Európai minőségű szálak.
Tökéletes, bőrbarát.
Nem fénylik.
Személyes szolgáltatás.
Széles termékkínálat.
Értékálló.

Gyorsan szállítunk. A Holland Pázsit
nagyon büszke arra, hogy minden
kollekciónkból nagy mennyiségű
készletünk van.
A Holland Pázsit soha nem ad lejjebb
a minőségből. Láthatja és érezheti,
amikor megnézi termékeinket.

19

Wicked Plus

Wellness Plus
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Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE monofil
PP gyökérzóna

2605 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

35 mm

1645 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE monofil
PP gyökérzóna

3125gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

40 mm

2165 gr/m2

Teljes magasság

37 mm

Teljes magasság

42 mm
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ELŐTTE

22

UTÁNA
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ECOSOL-C
Üzleti vállalkozásunkban sok igény merült fel a „környezetbarát” termékekkel
kapcsolatban. Ez arra ösztönzött minket, hogy kifejlesszünk egy környezetbarát füvet,
amely már újrahasznosított anyagokat tartalmaz.
Az európai legjobb fonalgyártókkal szoros együttműködésben felfedeztünk egy új
módszert a fonalak előállítására, amelyek túlnyomórészt újrahasznosított anyagokból
készülnek (> 80%). Az eredmény?
EcoSol-C® kollekciónk: az első valóban ökológiai megoldás a műfüvek világában.

Az ECOSOL-C® termékcsalád
Az EcoSol-C® kollekcióban szereplő termékünk erős és sűrű szövéséről ismert. A legjobb
polimerek és a legújabb technológia felhasználásával, kiváló és biztonságos terméket
biztosítunk, amely garantáltan ólom és kadmium mentes.
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Az ECOSOL-C előnyei
Az EcoSol-C®-t a bolygónk jövőjét szem előtt tartva
fejlesztettük ki.
Az újrahasznosított anyag használatának előnyei is vannak a fű
tulajdonságainak szempontjából. Az egyenes szálak C-alakúak,
így kiváló rugalmasságot kínálnak. A fűszálak beépített
memória funkcióval rendelkeznek, amely hosszútávú, elegáns
és problémamentes terméket biztosít. A műfű lekerekített
alakja és a lágy polimereknek köszönhetően, lábunknak is
kellemes érzést eredményez.
Az EcoSol-C® kiváló UV-stabilitással rendelkezik, amely
megvédi a füvet a nap, az eső, a fagy és a sugárzás káros
hatásaitól. Az ügyfelek számára nagy plusz jelent, hogy C
formájának köszönhetően, akár 20% -kal kevesebb hőt tart
meg, mint a legtöbb hagyományos műfű.

Az ECOSOL-C tulajdonságai
Több mint 80%-a újrahasznosított anyagból készül.
C-Shape-nek köszönhetően nagyobb ellenállással bír.
Természetes színek, természetes külső.
Tökéletesen bőrbarát.
100% Európai minőség.
20% -kal kevesebb hőmegtartás.
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Ecopet-C

Ecomax-C

30

Fűszerkezet

Teljes súly

100% C-shape PE monofil
PP gyökérzóna

1695 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

28 mm

1285 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

100% C-shape PE monofil
PP gyökérzóna

2190 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

40 mm

1780 gr/m2

Teljes magasság

30 mm

Teljes magasság

42 mm
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C-SQUARED
Mérnökeinknek sikerült két C-alakzatot egymással szemben helyezni ugyanabból a
fonalszálból. Az eredmény egy rendkívül erős és rugalmas fű: akár négyszer is erősebb a
hagyományos téglalap alakú fonalakhoz képest. Pontosan ezért hívjuk C-Squared®-nek.
A C-Squared® alakzatot azzal a céllal terveztük, hogy egy olyan műfüvet hozzunk létre,
amely ötvözi a szép, vékony fonalakat a rugalmas és tartós tulajdonságokkal. Az eredmény
egy kiváló minőségű termék, meglepően versenyképes árral.

A C-SQUARED tulajdonságai
20-30% -kal alacsonyabb költség.
Négyszer olyan ellenálló.
20% -kal kevesebb hő megtartás.
100% Európai minőség.
Kellemes tapintású és bőrbarát.
Tökéletes színtartás.
Nem fénylik.

A C-SQUARED® termékcsalád
Ez a pázsit egyáltalán nem fénylik csak egy szép, finom selyemszerű csillogást kelt. Ez a
különleges kezelés biztosítja, hogy a fű megőrizze friss és élénk megjelenését, akárcsak
egy szép, gondozott természetes pázsit.
A legjobb polimerek és a legújabb technológia felhasználásával kiváló UV-védettséget,
magas színvonalú bőrbarátságot és biztonságos terméket garantálunk, amely ólom- és
kadmium mentes.
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A C- SQUARED ELŐNYEI
A fűszálak speciális félhold alakjának
köszönhetően a C-squared®
kollekciónk kétszer olyan rugalmas,
mint a hagyományos termékek. Ez
egy beépített memóriarendszert
eredményez.
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Samba-C2

Signature-C2

36

Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE double C-shape
PP gyökérzóna

2785 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

40 mm

1825 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE double C-shape
PP gyökérzóna

2335 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

30 mm

1415 gr/m2

Teljes magasság

42 mm

Teljes magasság

32 mm
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C-SHAPE
A C-shape® kollekció az egyik leginnovatívabb műfű a piacon. Az intelligens tervezésnek
köszönhetően a mai igényes fogyasztó kívánsága alapján sikerült létrehozni ezt a pázsitot,
amely hihetetlenül rugalmas.
A titok a fonal egyedi félhold alakjában és a polimerek legújabb generációjának
használatában rejlik. Ez a C-alakú fonalunk, az egyik legrugalmasabb fonal manapság
a piacon. A tesztek kimutatták, hogy a C-alak® akár kétszer olyan rugalmas, mint más
műfüves fonalak. A fonal speciális C-alakja® szálmemóriával rendelkezik, amely azt
eredményezi, hogy a szálak visszanyerik eredeti alakjukat.

A C-SHAPE előnyei
Ez az innováció csak egyike azoknak a tulajdonságoknak,
amelyek a C-shape®termékcsaládot különlegessé
teszik. A legjobb, nem fényes és kétszínű fonalak
ötvözésével együtt egy olyan műfüvet hoztunk létre,
amely páratlan megjelenést eredményez.
A C-Shape ® fonal még forró és napos időben is
akár 20%-kal kevesebb hőt tárol, mint a legtöbb
hagyományos műfű. Ennek elérésére egy speciális
polimert és egy új generációs összetevőt használtunk
az összetételében. Az egyedi C-Shape® kialakítás,
abban is segít, hogy a hőelnyelés helyett a napfény
sugarait visszaveri.

A C-SHAPE tulajdonságai
A C-SHAPE® termékcsalád
A C-shape® kollekció kitűnő UV-állóságának köszönhetően, megőrzi a színét
rugalmasságát és ezzel gátolva a korai öregedési folyamatokat. Ez garantálja a kiváló
minőségű megjelenést sok éven át.
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Kétszer ellenállóbb más műfüveknél.
Természetes külső, természetes érzet.
Memóriaszálas.
Tökéletesen bőrbarát.
Kiváló UV-állóság.
Puha érintés.
20% -kal kevesebb hőmegtartás.
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Finci-C

Favorite-C

40

Fűszerkezet

Teljes súly

100% C-shape PE monofil
PP gyökérzóna

2590 gr/m2

Fűszálsúly

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

25 mm

1120 gr/m2

35 mm

1630 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

100% C-shape PE monofil
PP gyökérzóna

2295 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

30 mm

1335 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

100% C-shape PE monofil
PP gyökérzóna

2080 gr/m2

Fűszálmagasság

Teljes magasság

Fresco-C
27 mm

Teljes magasság

37 mm

Teljes magasság

32 mm
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ELŐTTE

UTÁNA
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ARCTIC
Arctic® kollekciónk a legmenőbb, leghűvösebb találmányunk mióta műfüvet használunk.
A természetes fűtől eltérően, a szokásos műfüvek egy szép és meleg nyári napon
erőteljesebben felmelegedhetnek. De nem az Arctic® szabadalmaztatott termékei!
Az Arctic termékek speciális anyaggal vannak bevonva, amelyek a természetes fűhöz
hasonlóan felszívják az esővizet vagy az éjszakai harmatot és ezt fokozatosan párologtatják
ki napközben ha a hőmérséklet megemelkedik. Így tartja hűvösen a füvet! A legnagyobb
áttörés és minden bizonnyal az egyik legprofibb fejlesztés ebben az évtizedben.

AZ ARCTIC® termékcsalád
Jelenleg 2 különböző termékkel rendelkezik.
Egy luxus színvonalú, 40 mm-es szálhosszúságú pázsit, az Arctic® SUPREME néven
ismert, amely az egyik legnépszerűbb. A magas szálhossz és a sűrű szövés kombinációja
biztosítja a műfű tartósságát, a gazdag, igényes megjelenést, amely féltékennyé teszi
szomszédait!
A másik termék, az Arctic® TOUCH. Kissé alacsonyabb szálhosszal rendelkezik, de sűrűbb
szövéssel. Ellenálló képessége, kombinálva az igazi lágysággal és az egyedi Arctic®
technológiával, mindent megad, amire valaha is vágyott.
Az Arctic® kollekció termékei, megjelenésükkel, tapintásukkal, kinézetükkel minden
bizonnyal a legelső helyen vannak!
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AZ ARCTIC előnyei
Az Arctic® hőmérséklete a nap intenzitásától függően 15-25% -kal
lehet alacsonyabb, a hagyományos műfüvekhez képest. A legjobb
dolog az, hogy hűtési tulajdonsága évekig megmarad.
Amellett, hogy hűvösek az Arctic® termékek, rugalmasak,
elegánsak, jó tapintásúak és nagyon jól néznek ki.

AZ ARCTIC tulajdonságai
15-25% -kal alacsonyabb hőmérsékletet biztosít.
Szálszerkezete Double C Shape.
100% Európai minőség.
Kellemes tapintású és bőrbarát.
Nem fénylik.
Természetes megjelenés.
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Arctic Touch

Arctic Supreme

52

Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE monofil
PP gyökérzóna

1730 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

32 mm

1320 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

100% PE monofil
PP gyökérzóna

2190 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

40 mm

1780 gr/m2

Teljes magasság

34 mm

Teljes magasság

42 mm
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NATURAL DELUXE
A NATURAL DELUXE előnyei
A mai műfüvek egyik fő kihívása, a termék természetes és realisztikus megjelenése.
A Natural Deluxe® kollekció az egyik legtermészetesebb műfű a piacon.
Nemcsak összekevertük a fűszálak színeit, hanem a műfű aljzatába bézs-zöld színeket
is hozzáadtunk. Ez a kombináció teszi a Natural Deluxe® kollekciót természetessé és
élethűvé, mint az igazi füvet. A mai piacon a legtöbb műfű tökéletes, ezért mesterséges
és hamis. A Natural Deluxe® kollekciónkban úgy döntöttünk, hogy véletlenszerű és vad
megjelenést adunk a füveknek.

Termékeink természetesen ólomtól és kadmiumtól mentesek,
biztosítva, hogy ügyfeleink csak a legjobb minőséget kapják meg.
A Natural Deluxe® termékeink átlagosan 20-30% -kal könnyebbek,
mint a többi hagyományos füvünk. Ennek köszönhetően kb. 2030% -kal kevesebb nyersanyagot használunk a gyártás során, ami
természetesen óriási hatással van az árra. Ár-érték arányban a
természetes Natural Deluxe® sorozatunk az egyik legjobb!
Natural Deluxe® kollekciónk a tökéletességre van kialakítva.

A NATURAL DELUXE® termékcsalád
A Natural Deluxe® kollekció-sorozatunkban V-alakú fonalunkkal dolgozunk, amely
számos előnyt kínál. A V-alak nemcsak természetes forma, ami az igazi fűre hasonlít,
hanem nagyobb az ellenálló képessége is, így meglehetősen hosszú füveket tudunk
létrehozni anélkül, hogy a minőségén rontanánk. A fonalaknak is nagyon szép, selyemszerű
csillogása van. Csakúgy, mint a természetes fűnek.
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A NATURAL DELUXE tulajdonságai
Természetes megjelenés.
100% Európai minőség.
Kellemes látványt és érzést biztosít.
Nem fénylik.
Kedvező ár-érték arány.
V-Shape kialakítású.
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Real 34

Real 40

56

Fűszerkezet

Teljes súly

100% V-shape PE monofil
PP gyökérzóna

1940 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

34 mm

1095 gr/m2

Fűszerkezet

Teljes súly

100% V-shape PE monofil
PP gyökérzóna

2190 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálsúly

40 mm

1345 gr/m2

Teljes magasság

36 mm

Teljes magasság

42 mm
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Tenisz
Paddle pro 15/35
Green

Paddle pro 15/35
Terra

Fűszálmagasság
40 mm

Fűszálsúly

Teljes súly

1345 gr/m2

2190 gr/m2

Fűszálmagasság

Elite LSR 20/22
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20 mm

Fűszálmagasság

Super Soft 10/30

10 mm

Fűszálsúly

Fűszálsúly

1030 gr/m2

1150 gr/m2

Teljes súly

Teljes súly

2108 gr/m2

2419 gr/m2
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Labdarúgás

/ Töltésmentes /
Fűszálmagasság

Fűszálmagasság

Flashblade 60/20

Granite-C

60 mm

Fűszálsúly

Teljes súly

Fűszálsúly

Teljes súly

2000 gr/m2

3190 gr/m2

1900 gr/m2

3150 gr/m2

Fűszálmagasság

Fűszálmagasság

Powerblade 60/20

60

27 mm

60 mm

Twinblade 28/35

Fűszálsúly

Teljes súly

2645 gr/m2

3855 gr/m2

20 mm

Fűszálmagasság

Nexus 30/23

30 mm

Fűszálsúly

Fűszálsúly

2530 gr/m2

2937 gr/m2

Teljes súly

Teljes súly

4097 gr/m2

4754 gr/m2
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62

63

Multisport
Fűszálmagasság

Multiplay 2.0

24 mm

Fűszálsúly

Teljes súly

1050 gr/m2

2285 gr/m2

Fűszálmagasság

Multiblade 24/21
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24 mm

Fűszálsúly

Teljes súly

1055 gr/m2

2163 gr/m2

65

Játszótér
Fűszálmagasság

Multiplay 2.0

24 mm

Fűszálsúly

Teljes súly

1050 gr/m2

2285 gr/m2

Fűszálmagasság

Finci-C
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25 mm

Fűszálsúly

Teljes súly

1120 gr/m2

2080 gr/m2
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Műpázsit karbantartás
Hogyan tud a pázsitod még tovább ragyogni?

A Holland Pázsitot® úgy terveztük, hogy ellenálljon a legrosszabb időjárási viszonyoknak
és a használati igénybevételnek is. Mivel ez egy kerti burkolat, szennyeződések
rakódhatnak rá, amit jobb időnként eltávolítani a szálak közül.
Annak érdekében, hogy a műpázsitod tökéletes állapotban pompázzon egész évben,
időszakos karbantartást javasolunk. A Holland Pázsit® professzionális műpázsit
karbantartási szolgáltatást ajánl az egész ország területén.
Mit tartalmaz a pázsit karbantartási csomag?
• A pázsit professzionális ellenőrzését.
• Növényzet és hulladék eltávolítását.
• Intenzív professzionális gyeptisztítást.
• Fűszál frissítés gépi kefével.
• Szükség esetén kvarchomok feltöltést.
• A legújabb és legmodernebb műfüves tisztító gépeket használjuk.
• Karbantartási szolgáltatásunk egész évben elérhető.
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FűLes

HP Buksi
72

Bogyó

