
یچمن مصنوعی ورزشانواعتخصصیکنندهاجرا

شیراز چمن



ال چمن مصنوعی فوتبال یکی از کفپوش هایی است که برای اولین بار در حوزه فوتب
استفاده بهینه و چمن مصنوعی ورزشیتا به حال از این نوع مورد توجه واقع شده و

.انجام شده استویژه ای 
چرا که در گذشته با وجود چمن طبیعی امکان بازی در همه روزهای سال مخصوصا 

.زمانی که پوشیده از برف بود، امکان پذیر نبود
ه برای همین بسیاری از اوقات بازی ها یا به تعویق می افتاد یا با تاخیر انجام می شد ک

در این میان وجود چمن مصنوعی مزایای زیادی .حتی هیجان بازی را از بین می برد
.برای ورزش مفرح بخشی چون فوتبال داشته است

“ “

https://shirazchaman.com/product-category/sport-artificial-grass/


تیم نصب حرفه ای متریالبهترینارائه
های زمین های ورزشی

شیراز چمن از بزرگترین مراکز تخصصی فروش و نصب چمن 

مصنوعی در جنوب کشور بوده که فعالیت تجاری خود را از 

.آغاز کرده است 1394سال 

:شاملمجمموعهاینخدمات

تولید و پخش انواع چمن مصنوعی تزئینی

ورزشیمصنوعیچمنپخشوتولیدات

پخش کننده گرین وال های مصنوعی و فنس های چمنی 

و داخلفضایدکوراسیونوزیباسازیراستایدرکهبوده

.بیرون اماکن مختلف فعالیت داشته است 

های برتر شیراز چمن ، ارائه انواع چمن های ویژگیازیکی

، مصنوعی ورزشی ، فوتبالی بوده که امروز در اکثر نقاط کشور

.نصب و اجرا شده است 

چمن مصنوعی فوتبالی شیراز چمن ، مطابق با استاندارد های 

روز دنیا و فیفا تولید و در سراسر کشور پخش و نصب 

. میشوند

ساله شیراز چمن ، در امر اجرا و نصب صفر تا صد 7تجربه 

ه چمن مصنوعی فوتبالی ، نشانگر اعتماد کشوری به این مجموع

.است

مجموعه شیراز چمن

تنظیم قرارداد رسمی

رعایت اصول اخالقی 
همکاری

اتمام پروژه در زمان 
معین

تکیفیبامحصوالتارائه



مشخصات چمن مصنوعی فوتبالی طرح 
آرژانتینی

فوتبالیچمن مصنوعی
مدل آرژانتینی

لمی50

توضیح مشخصات توضیح مشخصات

مونوفیالمنت ساختار فوتبالی کاربری

1250 دیتکس نخ پلی اتیلن مقاوم شده مواد اولیه

سه الیه پوشش اولیه میلی متر50 ارتفاع پایل چمن

گرم در متر 1100التکس 
مربع

پوشش کامل کننده میلی متر1.5 پهنای نخ

سبز تیره و روشن رنگ میکرون300 ضخامت نخ

میلی متر52 ارتفاع کلی بخیه در متر144 تراکم طولی

متر4 عرض رول گره در هر متر 9216
مربع

تعداد گره

گرم در متر مربع2850 وزن کلی اینچ5.8 تراکم عرضی

ایزو
9001–9002-9003

استاندارد ها گرم در هر متر 1350
مربع

وزن پایل



چمن مصنوعی فوتبالی 
طرح مالنژ

در کنار بافت چمن مصنوعی آرژانتینی دو رنگ ، امکان  تولید چمن مصنوعی 

.فوتبالی تک رنگ به رنگ های سبز تیره و یا سبز روشن وجود دارد 

ورزشی با ابعاد استاندارد مضرب ذوج ، امکان اجرای چمن هایزمینمعموال

های ورزشی آرژانتینی داشته و زمین هایی با ابعاد بدون مضربی از ذوج ، چمن 

.مصنوعی فوتبالی تک رنگ بر روی آن قابل اجرا است 

ه مصنوعی فوتبال آرژانتینی ، موجب بهبود دید داوران مسابقچمنبودنرنگدو

ر فوتبال ، دید بهتر محیط زمین چمن توسط ورزشکار ، و همچنین زیبایی بیشت

.زمین ورزشی میشود

فوتبالی مالنژ ، با مشخصات یکسان چمن های آرژانینی مصنوعیچمنبافت

. انجام شده و تفاوت فقط در رنگ چمن مصنوعی است 

چمن مصنوعی فوتبالی
رنگ مالنژ

میل50



دوخت در کنار نخ سفید اطراف زمین هایقابلیت،فوتبالیمصنوعیچمن

نار در صورت نیاز ، امکان تنظیم فاصله خطوط سفید از ک. فوتبالی را دارند

های زمین ، خط کشی طولی و عرضی سفید اطراف چمن مصنوعی فوتبالی 

.امکان پذیر است 

، این ویژگی به دلیل استفاده همزمان از سه نخ بافت چمن بر روی دستگاه

. کمی گران تر است 

ی اما امکان بافت چمن مصنوعی فوتبالی بدون خط کشی سفید ، و خط کش

.زمین ورزشی با رنگ سفید نیز امکان پذیر است 

مصنوعیچمنبافت

ا خط کشی ب فوتبالی 

سفید



قبل از خرید چمن مصنوعی ورزشی ، یک سری اطالعات در خصوص محل زمین ، نوع آب و هوا و مدت زمان استفاده 

.از خریدار پرسیده میشود... ورزشی از چمن مصنوعی و 

اطالعات ، به نوع  چمن مصنوعی انتخاب شده ، نوع  و مقدار مصالح مورد نیاز و نوع زیرسازی زمین کمک خواهد این

. کرد

و 09332339070همین دلیل قبل از خرید این محصول ، حتما با کارشناسان شیراز چمن به شماره های به

.در ارتباط باشید 09367363131

خرید چمن 
مصنوعی فوتبالی



مدت زمان بافت و تحویل چمن 
مصنوعی فوتبالی

مدت زمان بافت چمن مصنوعی فوتبالی ، به متراژ چمن 

.بستگی دارد 

چمن های ورزشی کمتر از تحویلوبافتزمانمدتمعموال

تا 18متر 1300تا 700روز، 12تا 10متر مربع ، بین 700

. روز می باشد 30تا 25متر مربع بین 2000روز و تا 20

تمام فصول ، یکسان درمعموال،تحویلوبافترونداین

.هست 

یع زمان بافت چمن مصنوعی فوتبالی بدون خط کشی با نخ های سفید ، سر

.تر است 



چمنصدتاصفراجرایروند

مصنوعی فوتبال

بافت چمن مصنوعی 

سیلیس و گرانولشنپرکنندههایمادهتهیه

نواروژئوتکستایلالیه،دوجزئیچمنچسب

اتصال

مرحله اول

آغاز اجرا با پهن کردن الیه ژئوتکس ، نوار 

اتصال و چسب زدن چمن مصنوعی به سطح 

زمین

مرحله سوم

ه پخش کردن یکنواخت ماده های پرکننده با استفاد

از دستگاه فرچه زنی در سراسر زمین ورزشی

دسفیرنگباکشیخط،نیازصورتدر

مرحله پنجم

ارسال چمن مصنوعی فوتبالی و تمام لوازم و 

متعلقات نصب به محل اجرای زمین ورزشی

مرحله دوم

ه تزریق شن سیلیس و گرانول های الستیکی ب

دن فضای بین چمن مصنوعی فوتبالی و پخش کر

آن

مرحله چهارم



توضیحاتی در خصوص متعلقات اجرای چمن مصنوعی ورزشی

کیلوگرم به ازای هر متر مربع از چمن مصنوعی فوتبال25تا 23: شن سیلیس 

کیلوگرم به ازای هر متر مربع از چمن مصنوعی فوتبال7تا 5:گرانول

گرمی به اندازه مساحت کل چمن مصنوعی فوتبال700تا 300مدل : ژئوتکستال الیه

جنس پلی اورتان ، مقدار متغیر بر اساس شرایط آب و هوایی محل اجرا و مقدار چمن مصنوعی: دو جزئی چسب



ضمانت نامه چمن مصنوعی

ساله آن را در صورت استفاده 10ساله ارائه گردیده  و کارکرد 5چمن مصنوعی فوتبالی شیراز چمن ، با یک گارانتی 
.اصولی، برای مشتری تضمین می کند

استفاده استاندارد از زمین ورزشی در هر شبانه روز ، نگهداری از چمن مصنوعی در شرایط آب و هوایی مختلف و رعایت 
. کردن نکات زیر سازی زمین وزشی ، از عوامل دخیل در تداوم کیفیت چمن مصنوعی هستند



نچمشیرازاجراییتیمبارایگانمشاورهاخد

در صورت نیاز به مشاوره بیشتر در خصوص زمین های چمن مصنوعی ورزشی  و یا عقد 
قرار داد با مجموعه شیراز چمن ، 

.در ارتباط باشید09367363131و یا 09332339070با شماره تماس های 

بعد از جاده دوم صدرا ، :چمنشیرازمرکزیدفتر
5و 4حدفاصل کوچه –سمت راست –نرسیده به گویم 

زیتون

www.shirazchaman.com

ID Instagram : @shirazchaman_com

http://www.shirazchaman.com/

