
www  wallgrass  com

مجاالت 
األستعمال :

جدران الحدیقة ، و محیط
 األماكن الریاضیة ، وجوانب
 الطرق ، وأغطیة الجدران ،و
  األسطح ومناطق المناظر

 الطبیعیة العمودیة.

تعریف النظام 

الممیزات :
إنھ سھل االستخدام للغایة ومغطى

 بشبكة سلكیة مجلفنة بالغمس
 الساخن وبولي كلورید الفینیل عالي
 المقاومة لألشعة فوق البنفسجیة.

یحافظ على مظھره الحیو
ي في فصل الشتاء والصیف.

بفضل تصمیمھ الفرید ومظھره
 الطبیعي ، یساعدك وول غراس
على تغطیة العدید من المناطق
 من حولنا بسرعة ودون عناء.



المعلومات التقنیة 
االرتفاع:

 ١٠٠ سم ، ١٢٠ سم ،
 ١٥٠ سم ، ٢٠٠ سم

 غ / م ٢ 2.700

 ١٫٦٠X ٣٫٢٠ مم  إلتواء الصلب المجلفن 

األشعة فوق البنفسجیة المضافة العشب بولي كلورید الفینیل 

تحتوي على مثبطات اللھب من الصنف ب٢

حجم الرولو : ١٠ م بكرة رولر: ٤٠ سم القیاسات 

الوزن 

األسالك المجلفنة

العشب ایلیا

قابلیة األشتعال 

لوحة وول غراس 

رولو وول غراس 

طریقة التطبیق 

یتم تثبیت منتجات وول غراس التي یتم إنتاجھا بشكل األلواح في اإلنشاءات المجھزة مسبقا باستخدام مثبتات خاصة.

یتم تثبیت وول غراس التي تم إنتاجھ على شكل رولو من الزوایا أوال .بعد ذلك ، یتم ربطھ باألسالك الخاصة بوول

 غراس على مسافات ٥٠ سم .

معدات التوصیل 

جدار عشبي 

األلوان 

أخضر و أحمر و أصفر و رمادي معدني 

أخضر و أحمر و أصفر و رمادي معدني 

التحتاج إلى العنایة 

لیس لھا أضرار 

المظھر

الفوائد

یكفي أن تحافظ على وول غراس بشكل نظیف .

.ال یحتوي على أي مواد ضارة. یمكنك استخدامھ بشكل مریح للغایة في منزلك والحدائق

ٍیمكنك الحصول على مظھر طبیعي خال من الرعایة لسنوات عدیدة مع العشب األصطناعي .
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مدة األنتاج و التركیب 
اإلنتاج و التحضیر : ٣ – ٥ أیام 

اإلنتاج و التحضیر : ٣ – ٥ أیام 

اإلنتاج : ١ – ٧ أیام 

اإلنتاج : ٢ – ١٠ أیام 

التركیب : ١ – ٣ أیام 

التركیب : ١-٥ أیام 

وول غراس رولو 

لوحة وول غراس 

مدة الضمان 
٣ سنوات 

٣ سنوات 

٣ سنوات 

١٠% مسامحة 

١٠% مسامحة 

١٠% مسامحة  األشعة فوق البنفسجیة 

عدم اللمعان 

أنقطاع األلیاف 

لوحة وول غراس 

رولو وول غراس 

نوع تغلیف المنتجات 

یتم تحمیل األلواح ذات األحجام المختلفة بطریقة ال تتلف.

یتم تعبئتھا  على شكل رولر  ١٠٠ سم - ٢٠٠ سم وقطر ٤٠ سم لكي ال یتضرر .

لوحة وول غراس 

وول غراس رولو 

شروط تخزین المنتج 
بین ٠ و +٣٠ درجة

بین ٠ و +٣٠ درجة
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جدار عشبي 
مجاالت األستعمال 

info@wallgrass.com


