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הדור  להוביל את  החלטנו  בארץ,  הסינטטי  שוק הדשא  וכמובילים את  כחלוצים 

הבא של משטחי הבטיחות ופיתחנו מוצרים המותאם לגני משחקים ולדרישות מכון 

התקנים הישראלי בתקן 1498.

צוותי המתקינים עברו הכשרה מקצועית והתקינו אלפי מטרים ברחבי הארץ בגני 

משחקים, גני שעשועים, מגרשי ספורט, גנים פרטים, בתי ספר ועוד.

אנו עוסקים ביבוא, פיתוח, שיווק והתקנת דשא סינטטי, דק סינטטי, תאורה סולרית, 

משטחי בטיחות ומוצרים נוספים לענף הגינון.

מערכי החברה מונים אנשי מקצוע איכותיים, אשר עוברים הכשרה בהתאם לצרכי 

החברה ולשינויים במוצרים, בשוק ומותאמים לעבודה מול כל פלחי השוק: חברות 

קבלניות בתחום גינון ותשתיות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מוסדות פרטיים 

ומוניציפליים.

צרכי  את  לומדים  בתחום,  ובעולם  בארץ  השינויים  עוקבים  אחר  ירוק  בפשוט 

תוך הקפדה על שמירת  ומקצועיים  ירוקים  מוצרים איכותיים,  ומייבאים  הלקוחות 

סביבה נקייה ובטוחה ואף עומדים בתקני ISO של מכון התקנים הישראלי.

משלב  מתחיל  השירות  ומקצועי,  איכותי  פשרות,  ללא  שירות  על  מקפידים  אנו 

האישי  לטעמכם  המתאים  המוצר  את  לבחור  לכם  שיסייע  והיעוץ,  התיכנון 

וביטחון  שקט  שמבטיחה  טווח  ארוכת  אחריות  מצטרפת  אלה  לכל  ותקציבכם, 

לשנים רבות.
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יתרונות גרין פליי
בטיחותי ובולם זעזועים	•
נגישות לבעלי כסאות גלגלים ועגלות	•
נקי ואסתטי ללא מזיקים וחיידקים	•
מאושר מכון התקנים	•
דשא בשלל צבעים מרהיבים ודוגמאות כעולה על כל דימיון	•
התקנה מהירה ותחזוקה קלה	•

גרין פליי
הדור הבא 

של משטחי 
הבטיחות

בשנים האחרונות חל שינוי במתקני המשחק הציבורי בישראל, הדרישה 
להפוך משטח עם חול למשטח קרקע בטיחותי ונגיש. בגני המשחקים 
הציבוריים הוחלט על מנת שנוכל לשמור על ילדינו ולהנגיש את הגן 
להוריד את ארגז החול ובמקום להתקין משטחי בטיחות בגנים ישנם 
מתקנים בגבהים שונים, כאשר ילד משחק באחד המתקנים וחלילה 
והזעזוע של  החבלה  את  מונע   Green play הבטיחות  נופל משטח 

הילד מגובה הנפילה.

משטחי הבטיחות עוברים בדיקות קפדניות של מכון התקנים במטרה 
למנוע פגיעה במקרה של נפילה מגובה ממתקן המשחקים. כמובילים 
את שוק הדשא הסינטטי בארץ פיתחנו את הדור הבא של משטחי 

הבטיחות באישור תקן 1498 ממכון התקנים הישראלי.
משטחי הבלימה מותאמים לגני ילדים, שטחיים ציבוריים, גני משחקים, 
עומד  פליי  הגרין  ועוד.  פרטיות  גינות  ספורט,  מגרשי  גני שעשועים, 
בבדיקות אש, רעילות, בטיחות ונגישות מטעם מכון התקנים הישראלי.
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A - בסיס

B - תשתית חול

C - משטח בטיחות

D - מילוי חול סיליקט

E - דשא סינטטי
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