
Naše umetne trave:
Tako vsestranske kot življenje!
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O nas

Začetek TROFIL Sportbodensysteme GmbH & Co. KG (TROFIL talni športni sistemi) sega že v leto 1984 z 
ustanovitvijo materinskega podjetja MONOFIL-TECHNIK Gesellschaft für Synthese Monofile mbH. Proizvodnja 
visoko kvalitetnih monofilamentnih močnih vlaken je bila nadalje razvita skozi več kot 25 let delovanja. Izkušnje z 
monofilamentnimi vlakni imamo že več kot 16 let. Od granulata skozi proizvodnjo monofilamenta, izboljšanje  
(sukanje, ipd), tufturanju, vse do laminacije, nudimo proizvode za najzahtevnejše potrošnike, narejene na enem 
mestu in ponujamo fleksibilnost za specifične želje strank in zahteve. V lastnem laboratoriju nenehno raziskujemo 
in razvijamo, da bi zagotovili najnovejšo tehnologijo in kvaliteto.    
Skozi oseben stik ponujamo strankam individualno prostorsko načrtovanje in na podlagi tega predlagamo in 
sledimo projekte od načrtovanja vse to faze uporabe in ostajamo partner tudi za vzdrževanje in redne kontrole 
kvalitete. Ker smo podjetje z lastno proizvodnjo lahko izpolnimo inovativne in posebne želje strank. Enako, razvoj 
in testiranje novih produktov ostaja naloga Trofil podjetja.
Osnovna podpora naših trav je PP blago z slojem iz flisa, in odvisno od uporabljenega tipa, vstavljamo dodatno 
blago iz steklenih vlaken. Na tako podlago lahko postavimo v šope tudi do 1.500.000 monofilamentnih vlaken na 
kvadratni meter. 
Ko je osnovna podlaga obdelana z monofilamentnimi vlakni, prevlečemo podlago z SBR lateksom. Gumbi so pri 
postopku pritrjeni z lateksom in naredijo se luknje za odvajanje vode. 
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Zgled - narava

Mi ne trdimo , da smo kopirali naravno travo . Nasprotno, naravna trava nam služi kot model , ki smo ga nato 
ustrezno razvili po zahtevah za različna področja uporabe. Ustvarili smo naravno lep, zelo trajen izdelek , ki se 
ponovno postavi navzgor sam po sebi. V segmentu športnih igrišč smo zapolnili Trofil umetne trave z mešanico 
kremenčevega peska in okolju prijaznih zrnc gume. To poveča udobje in funkcijo , skupaj z elastičnim blažilnikom 
daje zelo naraven občutek in zmanjšuje sil na sklepe in mišice . Svetovanje,razvoj, proizvodnja izvajanje storitev - 
vse iz enega vira za osebni dialog. Svetujemo  in pomagamo našim strankam z izkušeno ekipo pri gradbeno in-
ženirskih objektih za postavitev, vzdrževanje in servisiranje. Za šport, krajinsko arhitekturo, razstave ali prireditve:
Zaradi prožne zasnove izdelkov in proizvodnih zmogljivosti nudimo umetno travo za različne aplikacije
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Posebne umetne trave razvite 
za uporabo v športu

Nogomet
Za mnoge je nogomet
najpomembnejša stvar na 
svetu. Za nas je še malo
več. 22 športnikov, ki se
borijo za žogo v športnem
tekmovanju da veliko na 
travnato površino. Tako je
posebej razvita naša  
TROFIL-GREEN ® Sports 
Turf umetna trava, ki 
kljubuje celo najmočnejšim
obremenitvam. Je posebej 
zasnovana za optimalno
(naravno) gibanje žoge, za 
igro brez poškodb, nadgra-
jevanje znanja in fair play.

Hokej
Pri profesionalnem hokeju 
na travi ni nobene 
alternative umetni travi. 
Uporabljene so umetne 
trave z nizkimi in gosto 
tkanimi vlakni za najboljše 
možno udobje igralne 
površine - monofilamenti 
in kakovostna izvedba. Naš 
cilj je, da izdelujemo 
izdelke s preprečevanjem 
napak za optimalno 
ravnost in optimalno kon-
trolo za dinamično igro, ki 
jo omogoča le kvalitetna 
površina.

Tenis
Da so igralci lahko 
osredotočijo na svojo 
tekmo skrbimo za detajle:
trato, ki popolnoma 
zadovolji zahteve tenisa, 
kot je optimalen odboj 
žoge kot tudi uravnotežen 
zavorni učinek. Uporabljeni 
so visoko-tehnološki 
monofilamenti v TROFIL-
GREEN ® Sports Turf umet-
ni travi, ki je bila razvita 
prav za to vlogo. Dolžina 
vlaken, podrobnosti ter 
površinska tekstura 
materiala se zgledujeta po 
naravni travi.
. 

Golf
Vsakdo, ki igra golf pozna 
izzive v igri proti samemu 
sebi in igrišču. Za 
optimizacijo trate v Trofil-u 
nenehno delamo s posebno 
prioriteto. Fina in gladka 
Green, bujna Rough in pre-
finjena Fairway: vsi imajo 
svoje posebne lastnosti. Da 
se zgledujemo po naravi je 
dolžnost Trofil-a. To znanje 
je na voljo v obliki TROFIL-
Green ® Sport Turf umetni 
travi.

Danes je umetna trava ne šteje več za slabšo alternativo naravni travi - prav nasprotno: Športni klubi se odločajo vse 
več za umetno travo, ker je zelo vzdržljiva in enostavna za vzdrževanje in igre se lahko odvijajo vse leto.  Če je to 
nogomet, hokej, tenis ali golf - vašo športno površino naredimo čim bolj podobno naravni!
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Umetne trave za igrišča 
in vrtove in dvorišča
Garten- und 
Landschaftsbau

Nekaj primerov uporabe Trofil Green® GaLa 
	Terase
   Balkoni
   Privatni in javni vrtovi/parki
   Dvorišča
   Strehe
   Igrišča
   Okolica hišnih bazenov
   Cestna infrastruktura ( krožišča, med pasovi, robovi,..)
   Površine za prosti čas
   Šole
   Vrtci
   Stenske in ograjne namestitve
   prostori za kamping in počitnikovanje (prikolice, ...)

Z našo linijo izdelkov Trofil Green ® Turf GaLa za krajinsko 
arhitekturo  nam je uspelo ustvariti umetno travo , ki je kar 
najbližje naravnemu izgledu in je namenjena za dvorišča, vr-
tove in krajinski arhitekturi. Mavrična zelena barva in travne 
niti, ki imajo mat površino, so na videz naravna. Umetna 
trava pa ima odločilne Trofil prednosti: zdržijo skrajne 
vremenske razmere, kot so veter, močna sončna svetloba , 
visoke in nizke temperature, močno deževje in dolga suha 
obdobja. Preprosto prekrijemo gladke površine, okrasne 
gričke ali naravne vrtove. Primerna je za notranjo in zunanjo 
uporabo. Trofil Green ® Turf GaLa je zasnovan tako, da so na 
izgled naravne zelene površine lepe vendar brez intenzivne 
nege. Z našimi izdelki  imate bistveno več časa za druga 
opravila, saj so košnja, zračenje, pletje, zalivanje in še veliko 
več nepotrebni.
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Umetne trave za razstave 
Polepšanje družinskih dogodkov         

Mobilna igrišča za nogomet



Servis
Vzdrževanje in nega

V primerjavi z vzdrževanjem naravne trave je strošek za vzdrževanje umetne trave zelo 
nizek. Kljub temu sta redna, pravilna nega in vzdrževanje pomembna in potrebna, da se 
obdrži značilnosti in kakovost umetne trave. Pomagamo vam s celovitimi in strokovnimi 
koraki za vzdrževanje ter opremo, ki je posebej razvita za nego in svetovali vam bomo 
tudi pri samostojnem vzdrževanju površine z umetno travo. 
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TROFIL Sportbodensysteme GmbH & Co. KG

Löhestraße 40 D | 53773 Hennef 

Tel:  +49 (2242) 9 33 88 - 0

Fax:  +49 (2242) 9 33 88 - 20

info@trofil-sport.de
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