


معرفی چمن مصنوعی سونار

چمن مصنوعی فرشی بافته شده از نخهای پلی اتیلنی است که در فضاهای 
مختلف کاربرد دارد. کاربرد این محصول روز بروز در محیط زندگی ما رو 
به افزایش است. می توان با چمن مصنوعی زیر محوطه گلدانها و پاسیو را 
تزئین کرد، به عنوان پادری سبز به میهمانان خوش آمد گفت، جلوی مغازه و 
فروشگاه را با چمن مصنوعی زیبا و پر طراوت کنیم، در تراس ، بالکن و یا روف 
گاردن از چمن مصنوعی استفاده کنیم، یک زمین بازی برای خودمان و بچه ها 
در ویال و حیاط فراهم کنیم، محوطه کودکان در مهدکودک و مدارس را زیباتر 
و امن تر کنیم و یا برای کاهش مصرف آب و جلوگیری از هزینه های نگهداری 
چمنهای طبیعی، از چمنهای مصنوعی بسیار زیبا برای باغها و باغچه های 
بزرگ و کناره های استخرها استفاده کنیم. این محصول حتی برای پوشاندن 

سقف و دیوارها نیز بسیار مناسب است.
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برای اطالع دقیق از محصوالت و نمونه کارها به وبسایت www.sonarstar.com مراجعه کنید.برای اطالع دقیق از محصوالت و نمونه کارها به وبسایت www.sonarstar.com مراجعه کنید.
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 برای اطالع دقیق از محصوالت،
 نمونه کارها، نحوه نصب و شرایط

 نگهداری به وبسایت  
 www.sonarstar.com

مراجعه کنید.
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عمر چمنهای لند اسکیپ چقدر است؟
با توجه به اینکه الیاف چمنهای موجود در برابر سایش مقاوم شده اند، چمنهایی که در محیطهای پر تردد قرار 
دارند، حدود ۱۰ سال کیفیت اصلی خود را به همراه خواهند داشت و در محیطهای کم تردد، عمر این نوع چمنها 

نامحدود است. البته شرکت سونار چمنهای خود را بین ۳ تا ۵ سال گارانتی می کند.

تاثیر این محصوالت در برابر باران و برف چیست؟
نسل جدید چمنهای لنداسکیپ در محیطهای پر باران و برف نیز مقاوم هستند و حتی با توجه به شیارها و الیافهای 
موجود، شرایط تسریع در دفع آب را بوجود می آورند. یعنی به فواصل یک متری سوراخ ریزی در زیره چمن وجود 

دارد که به دفع آب کمک می کند.

آیا این محصوالت قابل شستشو هستند؟
بله این محصوالت کامال قابل شستشو بوده و با شوینده های معمولی پاکیزه می شوند. البته استفاده از مایعات سفید 

کننده در شستشوی این چمنها ممنوع است.

 

آیا این محصوالت بوی خاصی هم دارند؟
در ابتدای باز شدن رولهای اصلی چمن، به دلیل نو بودن نخ ها، چند ساعتی بوی ترکیبات پلی اتیلنی به مشام 

می رسد، اما رفته رفته به ویژه در فضاهای باز این نوع چمنها به کفپوشی کامال بی بو تبدیل می شوند.

آیا این چمنها در برابر نور خورشید و تغییر رنگ، مقاومند؟
کلیه الیاف چمنهای سونار در برابر اشعه خورشید مقاوم شده و به اصطالح دارای قابلیت آنتی یو وی می باشند. 
بدین ترتیب پوسیدگی و رنگ پریدگی در این محصوالت به حداقل رسیده است. البته این مورد نیز از مواردی 
بخش  به  توانید  می  هم  مورد  این  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  شود.  می  گارانتی  شرکت  توسط  که  است 

استاندارد و بهداشت مراجعه کنید.

این چمنها محصول چه شرکتی است؟
همه این چمنها محصول شرکت CC GRASS است. این شرک بزرگترین تولیدکننده چمن مصنوعی در دنیا 
است که ساالنه بیش از ۳۵ میلیون مترمربع چمن تولید می کند. شرکت ایرانیان سونار، نماینده انحصاری این 

شرکت در ایران است. به وبسایت WWW.CCGRASS.IR مراجعه کنید.

سواالت متداول
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فروش پایان یک رابطه تجاری نیست، آغاز یک تعهد است.

مدل محصول: ..............................................................
متراژ: ......................................................................

تاریخ خرید: ...............................................................

مهر و امضاء

۱- مواردی از جمله رنگ پریدگی بیش از 2۰ درصد و پوسیدگی و پارگی و جدا شدن نخ های 
چمن در اثر راه رفتن و دویدن در طول مدت گارانتی، شامل تعویض و یا ترمیم خواهد داشت.

2- پروژه هایی که محصوالت                    در آن مورد استفاده قرار می گیرد، باید زیرسازی، 
نصب و اجرای آن نیز توسط شرکت مورد تائید قرار گرفته باشد، در غیر این صورت شرکت در 
برابر زیرساری و اجرای غیر استاندارد که باعث صدمه زدن به چمن می شود، هیچ تضمینی را 

قبول نخواهد کرد.
۳-این شرکت در برابر حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی و پارگی با اشیا تیز و برنده و غیره 

مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.
4-مدت این گارانتی برای محصول کمتر از 2۵ میلی متر ۱8 ماه و برای محصوالت باالتر از 2۵ 

میلی متر ۳6 ماه خواهد بود.

شرایط ضمانت نامه
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