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Czy chciałbyś wprowadzić produkty SYNLawn 

do swoich projektów ?

Skontaktuj się z nami – czekamy !

Dlaczego SYNLawn ?
Ponad 45 letnie doświadczenie w USA

Profesjonalny montaż przez certyfikowanych
partnerów

Regularne kontrole jakości zapewniają
stałą wysoką jakość

Unirubber Sp. z o.o. wprowadza na rynek polski oraz 
środkowo i wschodnio europejski system sztucznej 
trawy SYNLawn pochodzący z USA, gdzie jest on 
produkowany i rozwijany już od ponad 45 lat. 
Długoletnie doświadczenie SYNLawn producenta 
sztucznej trawy pozwala nam na udostępnienie Państwu 
produktów najwyższej jakości. Oprócz sztucznej trawy 
oferujemy również granulat gumowy, który idealnie nada 
się do budowy bezpiecznych ścieżek gumowych. 
Połączenie tych produktów pozwoli Państwu na 
kreatywne, bezpieczne oraz ekonomiczne tworzenie 
użytkowych przestrzeni komercyjnych, bezpiecznych 
placów zabaw jak również prywatnych komfortowych 
stref wypoczynku.

Unirubber Sp. z o.o.
Zielonka 17

59-940 Węgliniec
tel. +48 75 772 10 00 | fax +48 75 771 26 67

unirubber@unirubber.com.pl
www.unirubber.com.pl Sztuczna trawa wysokiej jakości

w przestrzeniach komercyjnych

O nas 

Wszechstronne
rozwiązania 
w pakiecie

 Planowanie
    Dostawa
 Instalacja 

Dla wielu ludzi społeczność jest najważniejsza - nie tylko 
w domu, ale także w pracy lub w czasie wolnym. Stwórz 
przestrzeń życiowa, w której ludzie będą mogli się 
spotkać bez ograniczeń.

Wspieramy Cię w tworzeniu przyjemnej atmosfery w 
ogrodzie. Wykorzystanie sztucznej trawy nie ma 
praktycznie żadnych ograniczeń. Bądźmy kreatywni 
razem.
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SHOT STOPPER

 

 

Długotrwała
jakość

Lekka waga z 
możliwością drenażu

Dzięki technologii Shot 
Stopper™ energia piłki 
golfowej jest pochłaniana 
przez trawę. To pozwala Ci po 
raz pierwszy doświadczyć 
naturalnej gry w golfa na 
sztucznej murawie. 

Najlepsza jakość

Golf w miejscu, które kochasz najbardziej!

Zestawy golfowe pozwalają na 
samodzielną instalację trawy golfowej w 
zaledwie kilku prostych krokach - czy to w 
biurze, na tarasie czy w ogrodzie.

Najwyższa jakość dla prawdziwej gry w 
golfa. SYNLawn Golf wykonany jest z 
włókien sztucznych kopiowanych z 
naturalnej trawy. Umożliwiaja grę jak na 
prawdziwym polu golfowym z 
maksymalnie zbliżonymi do tego 
właściwościami. 

Kreatywne rozwiązania z SYNLawn!

Niezależnie od tego, czy projektujesz biura, czy otwarte 
przestrzenie komercyjne, sztuczna murawa pozwala bardzo 
łatwo realizować różnorodne pomysły.

SYNLawn oferuje specjalne odmiany trawy, które zapewniają 
jednocześnie niską wagę i naturalny wygląd. Można je 
stosować do wszelkiego rodzaju obiektów, w szczególności 
gdy wymagane jest niskie obciążenie dachu. 

Te rodzaje sztucznej trawy zostały certyfikowane zgodnie z 
klasą odporności ogniowej Bfl-s1. Nic więc nie stoi na 
przeszkodzie, aby używać sztucznej trawy również w 
pomieszczeniach!

Sztuczna trawa - Kreatywne rozwiązania!
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