
Lp. Zdj ęcie
Masa 

opakowania
Nazwa produktu

Rodzj 
opakowania

Cena/szt
Ilośc sztuk w 
op. zbiorczym

Opis mieszanek

1 20kg / 900m2 Uniwersalna
Worek 

papierowy
221,00 zł 1 

2 5kg / 225m2 Uniwersalna
Worek 
foliowy

56,10 zł 1 

3 2kg / 90m2 Uniwersalna Kartonik 24,20 zł 4 

4 1kg / 45m2 Uniwersalna Kartonik 12,30 zł 5 

5 0,5kg / 22m2 Uniwersalna Kartonik 7,40 zł 10 

6 0,25kg / 11m2 Uniwersalna
Worek 
foliowy

4,30 zł 50 

7 0,1kg / 4m2 Uniwersalna
Torebka 

papierowa
1,80 zł 100 

6 20kg / 800m2 Gazon
Worek 

papierowy
244,20 zł 1 

7 5kg / 200m2 Gazon
Worek 

papierowy
61,60 zł 1 

8 2kg / 80m2 Gazon Kartonik 25,85 zł 4 

9 1kg / 40m2 Gazon Kartonik 13,75 zł 5 

10 0,5kg / 20m2 Gazon Kartonik 7,90 zł 10 

OFERTA HANDLOWA 2009 r.

MIESZANKI TRAW GAZONOWE

Mieszanka traw gazonowych, która 
przeznaczona jest do obsiewania 

powierzchni ogrodowych i przydomowych. 
Zastosowanie w mieszance odmiany traw 

charakteryzuje się wąskim listkiem, małym 
przyrostem masy zielonej oraz intensywnym, 
soczystym kolorem. Wyrastają równomiernie 
tworząc zwartą darń i poczucie "miękkiego 
dywanu" podczas użytkowania. Trawnik z 

mieszanki AGRONAS GAZON jest 
prawdziwą wizytówką domu oraz dodaje 

wszystkim domownikom poczucie radości i 
prestiżu.

Mieszanka traw gazonowych, które 
przeznaczona jest do obsiewania większych 
powierzchni przydomowych, ogrodowych, o 

różnej strukturze gleby. Odmiany traw w 
mieszance AGRONAS UNIWERSALNA są 

mniej wymagające jeśli chodzi o warunki 
glebowe, ale charakteryzują się równie dużą 
w stosunku do mieszanek specjalistycznych, 

wytrzymałością i intensywnym zielonym 
kolorem. Mieszanka polecana wszędzie tam, 

gdzie nie da się zastosować mieszanek 
specjalistycznych.



Lp. Zdj ęcie
Masa 

opakowania
Nazwa produktu

Rodzj 
opakowania

Cena/szt
Ilośc sztuk w 
op. zbiorczym

Opis mieszanek

11 20kg / 700m2 Sport
Worek 

papierowy
270,00 zł 1 

12 5kg / 175m2 Sport
Worek 

papierowy
68,75 zł 1 

13 2kg / 70m2 Sport Karton 28,60 zł 4 

14 1kg / 35m2 Sport Karton 14,85 zł 5 

15 0,5kg / 17m2 Sport Karton 8,70 zł 10 

16 5kg / 150m2 Zielona pustynia
Worek 

papierowy
69,30 zł 1 

17 1kg / 30m2 Zielona pustynia Kartonik 14,85 zł 5 

18 1kg / 35m2 Prestiż Karton 17,00 zł 5 

19 0,5kg / 17m2 Prestiż Karton 9,80 zł 10 

20 1kg / 35m2 Polska Łączka Karton 17,00 zł 5 

21 0,5kg / 17m2 Polska Łączka Karton 9,80 zł 10 

22 1kg / 40m2 Ogród Kartonik 12,90 zł 5 

23 0,5kg / 20m2 Ogród Kartonik 7,40 zł 10 

24 1kg / 45m2 Renowacja Kartonik 11,90 zł 5 

25 0,5kg / 22m2 Renowacja Kartonik 6,60 zł 10 

Mieszanka  traw przeznaczona na tereny 
zacienione.Polecana do obsiewania parków, 
ogrodów przydomowych oraz działkowych. 

Tworzy piękne, ciemnozielone poszycie 
murawy, mimo ograniczonego dostępu 

światła słonecznego. Nie wymaga częstego 
koszenia.

OFERTA HANDLOWA 2009 r.

MIESZANKI TRAW GAZONOWE

Mieszanka traw przeznaczona do odnowy 
istniejącego trawnika oraz uzupełnienia 

powstałych ubytków. Można ją stosować do 
regeneracji wszystkich rodzajów trawników. 
Zapewnia szybkie odzyskanie gęstej darni 

doskonale odnawiając stary trawnik.

Mieszanka przeznaczona na gleby ubogie w 
składniki o małej żyznosci i niskim poziomie 

wody gruntowej. Dobrane odpowiednio 
gatunki traw o małych wymaganiach i dobrze 

rozwinietym  systemem korzeniowym 
doskonale zachowują się w gorszych 

warunkach siedliskowych, bardzo dobrze 
znoszą niskie koszenie i pozwalają aby 

murawa miała ładny, zielony kolor i zwartą 
darń. Mieszanka nie jest wymagajaca pod 

Nowa ekologiczna mieszanka do 
eksploatacji trawnika bez koszenia. W jej 

skład oprócz nasion traw, wchodzą nasiona 
niektórych polnych kwiatów. Ze względu na 
charakter mieszanki, zabiegi pielęgnacyjne 

ograniczają się do jednego lub dwóch koszeń 
w roku.

Specjalistyczna mieszanka nasion traw 
gazonowych, która przeznaczona jest do 

obsiewania powierzchni sportowych, 
rekreacyjnych oraz wszystkich innych 

powierzchni, które są intensywnie 
użytkowane. Mieszanka traw o 

podwyższonym stopniu odporności na 
uszkodzenia, łatwo regenerujących się oraz 

takich, których zapewniają intensywny, 
soczysty, zielony kolor dając gwarancję 
trwałości, estetycznrgo wyglądu oraz 

satysfakcji użytkowania zarówno przez 
profesjonalnych sportowców jak również 

amatorów.

Prestiżowa mieszanka traw przeznaczona na 
trawniki przy domach oraz rezydencjach. Jej 

użycie gwarantuje piękny i efektowny, 
soczystozielony trawnik. Przeznaczona do 
średniointensywnego użytkowania. Nie 

wymaga częstego koszenia oraz wytrzymuje 
okresy posuchy i wysokich temperatur.



Lp. Zdj ęcie
Masa 

opakowania
Nazwa produktu

Rodzj 
opakowania

Cena/szt
Ilośc sztuk w 
op. zbiorczym

Opis mieszanek

31 10kg / 400m2 AGRO - TRAWNIK
Worek 
foliowy

72,60 zł 50 

32 5kg / 200m2 AGRO - TRAWNIK
Worek 
foliowy

36,30 zł 100 

33 0,9kg / 37m2 AGRO - TRAWNIK
Worek 
foliowy

6,60 zł 300 

24 20 kg / 800 m2 Trawnikowa
Worek 

papierowy
214,40 zł 1 

25 5 kg / 200 m2 Trawnikowa
Worek 
foliowy

53,90 zł 1 

26 2 kg / 80 m2 Trawnikowa
Worek 
foliowy

21,80 zł 70 

27 0,9 kg / 35 m2 Trawnikowa
Worek 
foliowy

9,90 zł 150 

28 0,4 kg / 18m2 Trawnikowa Kartonik 5,90 zł 10 

34 20kg / 800m2 Parkowa
Worek 

papierowy
209,00 zł 1 

35 5kg / 200m2 Parkowa
Worek 
foliowy

52,80 zł 1 

36 1kg / 30m2 Autostrada
Worek 

papierowy / 
foliowy

Do Uzgodnienia

Polecana do obsiewania dużych poweirzchni 
przydomowychplaców zabaw orazinnych 
powierzchni rekreacyjnych narażonych na 
intensywne użytkowanie. Zastosowane w 

niej gatunki traw są odporne na uszkodzenia 
oraz szybko się regenerują. Dają przy tym 

miękką i soczystą darń.

Mieszanka przeznaczona na miejsca 
zacienione. Zalecana szczególnie do 

obsiewania terenów parkowych i 
zacienionych skwerów pod zwartymi 
koronami drzew i krzewów. W skład 

mieszanki wchodzą gatunki traw 
cieniolubnych, nie wymagających częstego 

koszenia, dających w efekcie piękną i równą 
darń.
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MIESZANKI TRAW GAZONOWE


