
MŰFŰ KATALÓGUS

NORD 
GREEN



Illesztőszalag
500x15 cm

Öntapadós

Tekercs szélessége: 15 cm

Színe: zöld

Hordozóanyag
dupla rétegű  
fekete finom latex

Softgrass  
C35

Fűszál magassága: 35 mm

Csomók száma: 17/10 cm

Fűszálak színei:  
field green, olive green,  

light brown

Tekercs szélessége:  
2m, 4 m

Bristol  
Soft FS 

Fűszál magassága: 35 mm

Csomók száma: 18/10 cm

Fűszálak színei:  
fenyőzöld és bambuszzöld

Tekercs szélessége: 2 m, 4 m 

A hosszú szálak közé  
¼ mennyiségű száraz szálat 
szőnek, aminek színe: barna.

Cambridge  
Soft 

Fűszál magassága: 35 mm

Csomók száma: 16/10 cm

Fűszálak színei:  
friss zöld és almazöld

Tekercs szélessége: 4 m

A hosszú szálak közé  
¼ mennyiségű száraz szálat 
szőnek, aminek színe: barna.

Oxford  
Metis 

Fűszál magassága: 40 mm

Csomók száma: 20/10 cm

Fűszálak színei:  
mentazöld és limezöld

Tekercs szélessége: 4 m

A hosszú szálak közé  
¼ mennyiségű száraz szálat 
szőnek, aminek színe: zöld.



Műfű telepítési útmutató

Amire szüksége lesz:
»  műfű

»  öntapadós illesztőszalag

»  egykomponensű ragasztó

»  geotextilia

»  szőnyegvágó kés

»  rögzítőtüskék

»  kvarchomok

1. Fogadófelület előkészítése
A műfüvet szilárd, jól kiegyenlített, megfelelő vízelvezetéssel rendelkező talajra kell fektetni. 

Kemény alap esetén (aszfalt, beton, fa vagy tégla)

»  Távolítson el minden szennyeződést, és egyéb anyagot.

»  Töltse fel az esetleges hézagokat, réseket.

»  Távolítsa el a növényi gyökereket az alapból.

Puha felület esetén (föld, fű)

»  Bizonyosodjon meg róla, hogy az alap stabil, porózus és erős.

»  Távolítsa el a talaj felső rétegét és használjon minimum 10 cm-es, jól tömörített alapot  
(pl. homok-, murva keveréke) és simítsa el amennyire tudja.

»  Terítsen le geotextiliát és legalább 16 cm-es átfedéssel fektesse le és rögzítse az adott he-
lyen, ami megakadályozza a gyomok áttörését, és a vakondok által okozott károkat.

2. A műfű szőnyeg elhelyezése
»  Terítse le a műfű szőnyeget, de ügyeljen arra, hogy megfelelő legyen a szálirány.

Tipp: A szálirány megválasztásánál a legjobb eredményt akkor érheti el, ha figyelembe veszi, 
hogy honnan látja legtöbbször a kertet, pl. a teraszról, vagy a ház hátsó részéről. Erről a pont-
ról nézve a fűszálaknak felénk kell nézniük, így lesz a lehető legtermészetesebb a hatás.

»  Használjon szőnyegvágó kést a méretre vágáshoz, de figyeljen arra, hogy a szőnyeg hátolda-
lát vágja el, közvetlenül a tűzött szálak mentén, és nem azokat átvágva.

»  Az illesztési hézag maximum 4 mm lehet, ennél többet a fűszálak nem takarnak.

3. A műfű rögzítése
Kis területek burkolása
Lazán terítse le a műfüvet. Elég, ha a szélére vagy sarkára egy nehéz tárgyat helyez, mint pél-
dául virágtartó kaspót.

20 m² feletti terület burkolása kemény felület esetén
A teljes terület leragasztásához használjon kétkomponensű ragasztót, ehhez kb. 30 percig 
erősen le kell súlyozni a műfüvet.
Amennyiben nem a teljes területet ragasztja le, úgy az illesztéseknél hajtsa fel a szőnyeg széleit, 
terítse a szélek közé az öntapadós ragasztószalagot, távolítsa el róla a védőfóliát, és hajtsa rá a 
műfüvet.
A széleit gondosan kell összeilleszteni, úgy hogy a szálak a lehető legkevésbé érintkezzenek a 
ragasztóval. Végezetül nyomkodja le a széleket a lábával, vagy egy fával.
Kapcsokkal rögzítsük a széleket a kert külső részénél, kb. 2 méterenként fogassuk le a műfü-
vet.

Homok szórás
A hosszú szálú műfüvek esetében ajánlatos homokot (kerek szemcsés, tiszta kvarc 0,7-0,8 
mm) szórni a műfűvel borított felületre a hatékonyabb vízelvezetés érdekében, valamint a fűszá-
lak is egyenesek maradnak és a területet is stabilizálja. Ezzel a műfű élettartamát is meghosz-
szabbítja, valamint a homok megtartja a nedvességet, ezáltal a meleg nyári napokon megelőzi 
a műfű túlzott felmelegedését. A homokot szakaszonként szórjuk a fűre. Előtte fésüljük át 
száliránnyal ellentétesen, annak érdekében, hogy a homok a fűszál aljára kerüljön és megtá-
massza azt.

A műfű 
alkalmazásának 

előnyei

Nem kell nyírni, locsolni,  
nem szárad ki,  
nem gazosodik  

és nem allergizál.

Megjelenése, tapintása  
megszólalásig hasonlít  

a valódi fűéhez.

 

Telepítése gyors és egyszerű,  
nagy előkészületekre  

nincs szükség.

Anyaga lég- és vízáteresztő,  
így az alatta lévő föld él,  

nem dohosodik.

Eső után 15 perccel  
újra száraz.

Színtartósság, UV-stabilitás

Télen-nyáron zöld,  
és az állatok  

sem tesznek benne kárt.

Beruházása  
rövid idő alatt megtérül,  

mivel évente  
1200 liter öntözővizet  

spórolhatunk meg vele.




