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Zatravňovací rohož GP Flex 
 
Popis výrobku:  

- Zatravňovací rohož GP Flex je vyrobena z 
HDPE (Polyethylene, high density) a pěnou 
(Ethylene-vinyl acetate) pro zvýšení 
přilnavosti pneumatik automobilů. 

- Perfektním řešením pro zpevnění travních 
ploch, příjezdových cest či luk. 

- Zatravňovací rohož je plně chemicky 
(huminové kyseliny a hnojiva) a biologicky 
(mikroorganismy a bakterie) odolná.  

 
Použití:  

- Travní rohože se používají pro snadné 
založení trávníku, jako sítě proti krtkům či zatravňovací dlažba. 

- Ochrana trávníku před psy proti hrabání, netoxické. 
- Ideální pro ochranu zelených ploch vystavených vysokému provozu chodců a vozidel, chrání 

trávník a omezuje tvorbu vyjetých kolejí. 
 
Aplikace:  

- Jednoduchá a rychlá instalace, lze ji pokládat přímo na zpevněný povrch a lze ji použít také na 
stávající trávníky. 

- Zatravňovací rohož GP Flex se snadno stříhá jednoduchými nůžkami nebo řezačkami. Snadno se 
tvaruje tak, aby se vešly na zakřivené okraje trávníků a květinových záhonů. 

 
Základní technické údaje:  
Materiál:  

 
GP Flex 1800 
HDPE + EVA 

 
GP Flex 1400 
HDPE + EVA 

Délka  
Šířka:  

5; 10; 20 m  
2 m 

5; 10; 20 m  
1; 2 m 

Plošná hmotnost:  1800 g/m2 1400 g/m2 
Odolnost UV:  
Barva: 
Pevnost: 
Prodloužení: 

stabilní  
zelená 
11,5 kN/m 
25 % 

stabilní  
zelená 
9,5 kN/m 
25 % 

 
Montážní návod:  

- Vykopejte zeminu do hloubky min. 30 cm  

- Položte kamenivo frakce 4/8 zhutněte a vyrovnejte  

- Na povrch rozprostřete 2 cm zeminy  

- Zasejte trávník  

- Rozviňte a upevněte zatravňovací rohož k zemi pomocí vhodných hřebů ve tvaru U, J (ideálně zanechte 

rohož několik hodin po položení během nejteplejších hodin dne roztáhnout a poté zafixujte hřeby)  

- Dosypte zeminou zatravňovací rohož GP Flex, dokud nebude zcela zakrytá  

- Pravidelně zavlažujte  


