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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

O nas 

Wszechstronne
rozwiązania 
w pakiecie

 Planowanie
    Dostawa
 Instalacja 

Łączymy ludzi

Wysokiej jakości sztuczna trawa
w Twoim ogrodzie.

Nie ważne czy to z rodziną, przyjaciółmi, a może 
sąsiadami – wszyscy uwielbiamy spędzać czas w gronie 
tych, których lubimy. 

Wspieramy was w tworzeniu przytulnej przestrzeni. W 
łatwy sposób zainstalujesz sztuczną trawę na balkonie, 
ogrodzie zimowym czy tarasie. 
Bądźmy kreatywni !
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SHOT STOPPER

 

 

Długotrwała
jakość

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. 

Używaj niezależnie
od pogody

Zagraj w golfa w domu!

Zestawy golfowe pozwalają na 
samodzielną instalację trawy golfowej w 
zaledwie kilku prostych krokach - również 
w domowym 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. 

System sztucznej trawy SYNLawn zachwyci całą 
rodzinę!

Sztuczna trawa SYNLawn pozwala cieszyć się ogrodem 
niezależnie od pogody. Brak kontaktu z ziemią to brak błota 
nawet w deszczowe dni. Ze sztucznej trawy mogą z 
powodzeniem korzystać również osoby z alergią i dzieci, gdyż 
jest ona całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia, a dodatkowo 
nie pozostawia zielonych plam na ubraniach.   

Posiadasz zwierzęta ? Doskonale ! One również pokochają 
sztuczną trawę. 

SYNLawn sztuczna trawa na której wszyscy czują się 
doskonale!
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