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ایرانیان سونار، شرکتی برگزیده

است.  ایران  در  گراس  سی  سی  محصوالت  فروش  انحصاری  نماینده  سونار  ایرانیان  شرکت 

شرکت سی سی گراس به عنوان بزرگترین تولیدکننده چمن مصنوعی دنیا، یکی از ۹ شرکت 

اصلی مورد تائید توسط فدراسیون جهانی فوتبال )FIFA( و تنها شرکت دارنده این گواهی 

در منطقه آسیا و خاورمیانه است. سی سی گراس در کنار محصوالت برتر ورزشی، در حوزه 

چمنهای لنداسکیپ )تزئینی( نیز تولیدات بسیار با کیفیت، استاندارد و بهداشتی برای محیط 

مدارس، منازل و ویالها ارایه می دهد. داشتن کیفیت بسیار خوب و قیمت مناسب دو ویژگی 

اصلی چمنهای مصنوعی سی سی گراس در ایران است.

معرفی موارد کاربرد چمن مصنوعی

اتیلنی است که در فضاهای مختلف کاربرد  پلی  از نخهای  بافته شده  چمن مصنوعی فرشی 

دارد. کاربرد این محصول روز به روز 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 پرطروات کنیم، در تراس، بالکن 

و یا روف گاردن از چمن مصنوعی استفاده کنیم، یک زمین بازی برای خودمان و بچه ها در 

محیط ویال و حیاط فراهم کنیم، محوطه کودکان و نوجوانان در مهدکودکها 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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Landscapes / محصوالت تزئینی

• بدون•سرب	
• بدون•مواد•سمی	
• بدون•هر•گونه•مواد•مضر	

• باالترین•مقاومت•در•برابر•اشعه•UV•خورشید	
• بهترین•امتیاز•در•برابر•رنگ•پریدگی	
• طراحی•شده•برای•مکانهای•با•آفتاب•شدید•	
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سونار پالس

)Sonar Plus( نام محصول: سونار پالس

تراکم چمن: 22 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 50 میلی متر

رنگ نخ: سبز زمردی و لیمویی

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 1020000 )دیتکس(

وزن چمن: 4/1 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

90

100

8090

100

مهمترین مصارف این محصول

تراس، بالکن، روف گاردن، باغچه ها، کنار استخر، حیاط، زمین بازی خصوصی، بین سنگها و 

موزائیکها، محیطهای آموزشی و رفاهی، مهدکودکها، محیطهای میهمانی خارج از خانه و …

Sonar Plus
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آمیتیس

)Amitis 40( 40 نام محصول: آمیتیس

تراکم چمن: 20 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 40 میلی متر

رنگ نخ: سبز زیتونی و سبز پر رنگ با بافت داخلی سبز

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 7800 )دیتکس(

وزن چمن: 3/3 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

80

80

8080

100

مهمترین مصارف این محصول

تراس، بالکن، روف گاردن، باغچه ها، کنار استخر، حیاط، زمین بازی خصوصی، بین سنگها و 

موزائیکها، محیطهای آموزشی و رفاهی، مهدکودکها، محیطهای میهمانی خارج از خانه و …

Amitis

)Amitis 50( 50 نام محصول: آمیتیس

تراکم چمن: 24 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 50 میلی متر

رنگ نخ: سبز زیتوني و سبز پر رنگ با بافت داخلي زرد

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 8000 )دیتکس(

وزن چمن: 3/9 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

80

80

8080

100
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ویدار

)Vidar( نام محصول: ویدار

تراکم چمن: 18 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 45 میلی متر

رنگ نخ: سبز زمردي و سبز تیره با بافت داخلي شکالتي

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 8300 )دیتکس(

وزن چمن: 3/4 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

90

90

9090

100

مهمترین مصارف این محصول

تراس، بالکن، روف گاردن، باغچه ها، کنار استخر، حیاط، زمین بازی خصوصی، بین سنگها و 

موزائیکها، محیطهای آموزشی و رفاهی، مهدکودکها، دکوراسیون داخلی و …

Vidar
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فاین

)Fine( نام محصول: فاین

تراکم چمن: 20 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 40 میلی متر

رنگ نخ: سبز زمردي و لیمویي با بافت داخلي زرد

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 8800 )دیتکس(

وزن چمن: 3/3 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

90

70

8090

100

مهمترین مصارف این محصول

تراس، بالکن، روف گاردن، باغچه ها، کنار استخر، حیاط، زمین بازی خصوصی، بین سنگها و 

موزائیکها، محیطهای آموزشی و رفاهی، مهدکودکها، دکوراسیون داخلی و …

Fine
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ویکتوریا

)Victoria( نام محصول: ویکتوریا

تراکم چمن: 16 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 35 میلی متر

رنگ نخ: سبز زیتوني یکدست با بافت داخلي زرد

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 9400 )دیتکس(

وزن چمن: 3 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

90

100

9080

100

مهمترین مصارف این محصول

تراس، بالکن، روف گاردن، باغچه ها، کنار استخر، حیاط، زمین بازی خصوصی، بین سنگها و 

موزائیکها، محیطهای آموزشی و رفاهی، مهدکودکها، دکوراسیون داخلی و …

Victoria
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آمپل

مهمترین مصارف این محصول

تراس، بالکن، روف گاردن، باغچه ها، کنار استخر، حیاط، زمین بازی خصوصی، بین سنگها و 

موزائیکها، محیطهای آموزشی و رفاهی، مهدکودکها، محیطهای میهمانی خارج از خانه و …

)Ampel( نام محصول: آمپل

تراکم چمن: 15 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 35 میلی متر

رنگ نخ: سبز زیتوني یکدست با بافت داخلي زرد

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 7800 )دیتکس(

وزن چمن: 2/8 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

80

80

8080

100

Ampel
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سافت

)Soft( نام محصول: سافت

تراکم چمن: 16 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 33 میلی متر

رنگ نخ: سبز تیره و سبز زیتوني با بافت داخلي زرد

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 7800 )دیتکس(

وزن چمن: 2/8 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

85

65

70100

100

مهمترین مصارف این محصول

تراس، بالکن، روف گاردن، باغچه ها، کنار استخر، حیاط، بین سنگها و موزائیکها، محیطهای 

آموزشی و رفاهی، مهدکودکها، دکوراسیون داخلی، محیطهای میهمانی خارج از خانه و …

Soft
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بریز

)Brezze( نام محصول: بریز

تراکم چمن: 20 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 25 میلی متر

رنگ نخ: سبز کم رنگ با بافت داخلي زرد

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 5500 )دیتکس(

وزن چمن: 2/6 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

80

80

8080

100

مهمترین مصارف این محصول

مهدکودکها و محیطهای آموزشی، زمین بازی ویالها، زمین بازی مجتمع های خصوصی، 

فروشگاه ها و مراکز بازی الکترونیکی، دکوراسیون داخلی.

Breeze
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گرین

مهمترین مصارف این محصول

پادری، زیرگلدانها، تراس و بالکنهای کم مصرف، پاسیو، مهدکودکها و مراکز آموزشی، استودیوها، 

فروشگاه ها و مراکز بازی الکترونیکی، محوطه حیوانات خانگی و ...

)Green( نام محصول: گرین

تراکم چمن: 14 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 25 میلی متر

رنگ نخ: سبز و لیمویي با بافت داخلي سبز

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 8800 )دیتکس(

وزن چمن: 2/1 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

90

60

7570

100

Green
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کانیه

)Connie( نام محصول: کانیه

تراکم چمن: 18 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 15-17 میلی متر

رنگ نخ: سبز زمردی و لیمویی

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 6200 )دیتکس(

وزن چمن: 1/8 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

90

60

7060

100

مهمترین مصارف این محصول
پادری، زیرگلدانها، تراس و بالکنهای کم مصرف، پاسیو، مهدکودکها و مراکز آموزشی، استودیوها، 

دکوراسیون داخلی، فروشگاه ها و مراکز بازی الکترونیکی، محوطه حیوانات خانگی و …

Connie



27 26

سونار

)Sonar( نام محصول: سونار

تراکم چمن: 24 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 10 میلی متر

رنگ نخ: سبز یکدست

نوع نخ: منو فالمنت 

کیفیت نخ: 2200 )دیتکس(

وزن چمن: 1/3 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

70

45

6045

70

مهمترین مصارف این محصول

باغ ها و فضاهای بسیار بزرگ، باغچه های میان اتوبانها و میدانها، دیواره های سبز، منظره سازی های 
بزرگ، محوطه حیوانات خانگی.

هشدار: استفاده از این محصول به هیچ وجه در مهدکودکها و محیطهای آموزشی کودکان و نوجوانان توصیه نمی شود.

Sonar
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قرمز

)Red( نام محصول: قرمز

تراکم چمن: 15 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 25 میلی متر

رنگ نخ: قرمز یکدست

نوع نخ: منو فالمنت )دو بافت(

کیفیت نخ: 9300 )دیتکس(

وزن چمن: 2/1 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

مهمترین مصارف این محصول

ورودی سالنهای پذیرایی و سینماها, استفاده در رد کارپتها, مهدکودکها و اتاق بازی بچه ها

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

حالت ارتجاعی

نرمی و لطافتمقاومت در برابر سایش

فقدان فلزات سنگین

90

60

7570

100

Red
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Sport Products / چمن های ورزشی

سی•سی•گراس
•یکی•از•9•شرکت•برگزیده•

فیفا•در•دنیا



مکس پالس

)Max Plus( نام محصول: مکس پالس

تراکم چمن: 15 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 50 میلی متر

رنگ نخ: سبز زیتونی

نوع نخ: مونوفالمنت زیگزاگی 

کیفیت نخ: 1020000 )دیتکس(

وزن چمن: 4/1 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

مقاومت در برابر سایشحالت ارتجاعی

نرمی و لطافت

تجربیات ورزشی

90

100

70100

90

Max Plus

33 32



استیم گراس

)Stemgrass( نام محصول: استیم گراس

تراکم چمن: 13 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 50 میلی متر

رنگ نخ: سبز زیتونی

نوع نخ: مونوفالمنت ساقه دار

کیفیت نخ: 8800 )دیتکس(

وزن چمن: 2/1 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

مقاومت در برابر سایشحالت ارتجاعی

نرمی و لطافت

تجربیات ورزشی

90

80

90100

90

Stemgrass

35 34



اولترا اسپرت

)Ultra Sport( نام محصول: اولترا اسپرت

تراکم چمن: 13 گره در 10 سانتی متر

ارتفاع چمن: 50 میلی متر

رنگ نخ: سبز زیتونی و لیمویی

نوع نخ: مونوفالمنت U شکل 320 میکرون

کیفیت نخ: 12000 )دیتکس(

وزن چمن: 1/8 کیلو گرم

RBL :بکینگ چمن

)UV( مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش

مقاومت در برابر سایشحالت ارتجاعی

نرمی و لطافت

تجربیات ورزشی

90

80

100100

90

Ultra Sport

37 36



محصول ویژه شرکت ایرانیان سونار

چسب•دو•جزئی•مخصوص•
چمن•مصنوعی

در سایزهای مختلف: از یک 

کیلوگرم تا 24 کیلوگرم



تهران، خیابان مطهری، نبش بن بست امیر، پالک 56، واحد 2
تلفن: 021-88427232          کد پستی: 1566785653

info@ccgrass.ir:ایمیل
www.sonarstar.com

www.ccgrass.ir
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