Vodilna
tehnologija trave!

Popolne semenske mešanice
za vse potrebe

Inovativni asortiman
Popolne semenske mešanice za
vse potrebe!
Rjave in gole zaplate, plevel, preveč dela z
vzdrževanjem itd. Točno to so stvari, ki se jih je
pri trati najbolje izogniti. S travnimi mešanicami
Barenbrug vse te skrbi postanejo le še oddaljen
spomin. Neugleden videz trate vsekakor ne izboljša
vtisa, ki ga naredi vaš vrt. Če želite imeti lep vrt, bo
najbolje, če začnete pri trati. V družbi Barenbrug vam
bomo z veseljem pomagali izbrati pravo travo za vaše
potrebe.
Inovativni asortiman
Družba Barenbrug je oblikovala raznolik asortiman travnih
mešanic, ki vam zagotavlja najvišjo raven kakovosti.
Uporabljamo le najboljše sorte in z njimi ustvarjamo
odlične mešanice. Ali nam je v drobno seme res uspelo
spraviti toliko vrhunske tehnologije? Čeprav se na prvi
pogled zdi nemogoče, je to čista resnica. Imamo hitro
kaleče vrste trave ter trave, ki rastejo tudi v najtemnejši
senci, izjemno odporne trave ter celo take, ki jih je
komajda treba kositi. Za vsako situacijo je na voljo prava
rešitev.
Vedno na lovu za inovacijami
V družbi Barenbrug se posvečamo žlahtnenju in
izboljševanju travnih sort; razvoj nove sorte traja približno
15 let. Družba Barenbrug ima na tem specializiranem
trgu vodilni položaj, saj je usmerjena v inovacije že od
leta 1904. V vseh teh letih smo uspeli razviti mnoge
inovacije, ki so se prej zdele nemogoče. Tako smo na
primer razvili trave, ki skoraj ne potrebujejo vode ali jih
je le redko treba kositi, ter sorte, ki po hudi obremenitvi
odlično okrevajo.
Gradimo na edinstvenosti
V družbi Barenbrug verjamemo, da naša konkurenčna
prednost temelji na neprekinjenem razvoju edinstvenih
izdelkov. Izdelkov, ki jih ponuja družba Barenbrug, ni
mogoče dobiti nikjer drugje. Če se sprašujete, ali morda
malce pretiravamo, le preberite, kaj pravijo strokovnjaki
za travo. Naše reference namreč odločno pritrjujejo temu,
kar pravimo. Pridelovalci ruše, vrtnarji, upravitelji igrišč
in vzdrževalci zelenih površin dobro vedo, kakšno razliko
naredi kakovostna travna mešanica. Poskusite še sami in
se prepričajte v moč trav družbe Barenbrug.

Vabimo vas k obisku www.barenbrug.biz
za več informacij o naših inovacijah.

SOS - Super Over Seeding
Najhitrejša rešitev za
obnovo vaše trate.
Vsebuje najhitreje kaleča
travna semena, ki vzklijejo
celo ob nizkih temperaturah
od 4 °C dalje. Mešanico SOS
lahko uporabljate vse leto.
Po dosejevanju z mešanico
SOS bo vaša trata kot nova.
Mow Saver
Prihranite čas in zmanjšajte
količino ostankov po
košnji.
Uspeh mešanice Mow Saver
temelji na nizko rastočih
rastlinah. Ustvarjena je bila
za robotske kosilnice in
mulčerje. Ta vrsta trave ostane
nizka, ostankov po košenju pa je malo.
Bar Power RPR
Super močna obnovljiva
trata.
RPR je trpežna ljuljka s
horizontalnimi poganjki,
ki je izjemno močna in se
sama obnavlja. RPR je prva
trpežna ljuljka, ki se ponaša
s to sposobnostjo. Zato je primerna za
najzahtevnejše športne pogoje, saj tudi v njih ohrani svojo
gostoto. RPR je najboljša trava za športna igrišča.
Shadow
Prelepa gosta trata na
soncu ali v senci.
Posebej zasnovana
mešanica, ki zelo dobro
prenaša senco. Ta edinstvena
trava se odlično obnese pri
malo svetlobe, dobro pa
uspeva tudi na soncu.
Water Saver
Najboljši odgovor na sušo
je trava, ki potrebuje le
malo vode.
Daljša sušna obdobja lahko
Grass with less water
močno poškodujejo vašo
trato. Z mešanico Water
Saver boste ta problem
preprečili. Water Saver ostane zelena
tudi, ko se druge trave posušijo.

SOS Lawn Repair

Mow Saver

OKRASNA TRAVA ZA
DOSEJEVANJE.

POČASI RASTOČA
OKRASNA TRAVA.

Najhitrejša rešitev za
obnovo vaše trate.

Prihranite čas in
zmanjšajte količino
ostankov po košnji.

Razpoložljiva pakiranja:
1 kg: 30 - 50 m2
5 kg: 150 - 250 m2
15 kg: 450 - 750 m2

Razpoložljiva pakiranja:
1 kg: 30 - 50 m2
5 kg: 150 - 250 m2
15 kg: 450 - 750 m2

Supersport - Bar Power RPR

Shadow & Sun

OKRASNA TRAVA ZA
ŠPORTNO REKREACIJSKE
POVRŠINE.

UNIVERZALNA
OKRASNA TRAVA.

Super močna in
obnovljiva trata.

Prelepa gosta trata
na soncu ali v senci.

Razpoložljiva pakiranja:
1 kg: 30 - 50 m2
5 kg: 150 - 250 m2
15 kg: 450 - 750 m2

Razpoložljiva pakiranja:
1 kg: 30 - 50 m2
5 kg: 150 - 250 m2
15 kg: 450 - 750 m2

Water Saver
OKRASNA TRAVA
ODPORNA NA SUŠO
IN VROČINO.
Najboljši odgovor
na sušo je trava, ki
potrebuje le malo vode.
Razpoložljiva pakiranja:
1 kg: 20 - 40 m2
5 kg: 100 - 200 m2
15 kg: 300 - 600 m2

Razstavno in zbirno
pakiranje:
Razstavno pakiranje:
Karton 60 × 1 kg
Dimenzije (brez krovne
plošče in palete):
širina 		 39 cm
višina 		81,5 cm
globina 59 cm
Zbirno pakiranje:
Karton		6 × 1 kg
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Vedno na lovu za
inovacijami!

Grass with less water
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