שותפים לסביבה מנצחת
קטלוג מקצועי

2018

דשא סינתטי למגרשי ספורט מקצועיים

מובילת תחום
הדשא הסינתטי
בישראל
דשא עוז ספורט מקבוצת דשא עוז מתמחה
בהתקנת ותחזוקת משטחי דשא סינתטי
מקצועיים לספורט ,עם ניסיון מצטבר של

FIFA Preferred Producer
בזמן שהדרישות לתקני האיכות הולכים ומחמירים ,מרבדי
הדשא הסינתטי המקצועיים של DOMO SPORT GRASS
ממשיכים להצטיין בביצועים ובתוצאות המבחנים .בנוסף,
החברה מתמחה בכל האספקטים הקשורים להקמת מגרש
דשא סינתטי מקצועי ועל כן זכתה בהכרה היוקרתית
כיצרן מועדף מטעם פיפ"א .FIFA Preferred Producer -

למעלה מ 15 -שנים ומעל למיליון מ"ר.
הערכים המנחים אותנו הם שירות ברמה הגבוהה ביותר,
מקצועיות ללא דופי ושימוש במוצרים הטובים בעולם .דשא
עוז ספורט מורכבת מצוות של מומחים מובילים בתחום
הדשא הסינתטי המקצועי למגרשי ספורט .אנו משקיעים
משאבים רבים ועושים שימוש בכלים ייעודיים במטרה להקים
עבור לקוחותינו את מגרשי הספורט האיכותיים ,החדשניים
והבטיחותיים ביותר ,עם התאמה מלאה לאקלים הישראלי,
היכולת למצוא פתרונות יחודיים לפי הצורך ומתן מענה מלא
לצרכי הלקוח.
דשא עוז ספורט מייצגת באופן בלעדי בישראל את חברת
 DOMO SPORTS GRASSהבלגית ,אשר נחשבת למובילה
עולמית בפיתוח ובייצור דשאים סינתטיים מקצועיים ושאת
מגרשיה ניתן למצוא בכל רחבי העולם.

FIFA QUALITY & FIFA QUALITY PRO
בשנת  ,2001פיפ"א  -התאחדות הכדורגל העולמית ,השיקה
את תכנית בקרת האיכות של פיפ"א .רק משטחי דשא
סינתטי שעברו בהצלחה מבחנים מחמירים במעבדה
ובשטח ,זוכים באחד מאישורי האיכות FIFA QUALITY
או  .FIFA QUALITY PROאישורים אלה מעידים שמשטח
הדשא עומד בכל הדרישות המקצועיות מבחינת ביצועי
משחק ,בטיחות ,עמידות ואיכות המשטח.

שדרוג משמעותי תוך ימים ספורים

לפני
 25שנות נסיון

 8סיבות לבחור

במגרש דשא סינתטי

 8סיבות לבחור
אחרי

בדשא עוז ספורט

+

 15שנות ניסיון

= 100%

שביעות רצון

מקצועיות – דשא עוז ספורט מורכבת מהמומחים
המובילים בישראל בתחום מגרשי הספורט
המקצועיים מדשא סינתטי ,אשר יעניקו לך ליווי
צמוד לאורך כל הפרויקט
ניסיון – החברה הגדולה ,הוותיקה והמנוסה
בישראל עם התקנות משטחי דשא סינתטי של מעל
למיליון מ"ר
איכות – מציעה את מרבדי הדשא הטובים
והאיכותיים בעולם ,בעלי אישור מעבדות FIFA

אורך חיים – מגרש דשא סינתטי מקצועי מתאים
לפעילות של עד פי  5ממגרש דשא טבעי ומאפשר
שעות משחק ואימון רבות יותר ,מבלי לפגוע
באיכות משטח הדשא
חיסכון כספי – עלות תחזוקת מגרש דשא סינתטי
זולה באופן משמעותי מעלות תחזוקת דשא טבעי
בטיחות – משפר את רמת בטיחות השחקנים
בעת הפעילות באופן משמעותי
ביצועים ספורטיביים – מותאם למשחק
דינמי ומודרני ומאפשר לשחקנים לשפר את
יכולתם הטכנית
זמינות – מותאם לפעילות בכל מזג האוויר
ומאפשר משחק רציף במשך כל ימות השנה,
מבלי הצורך בשזרוע
אפשרויות התקנה מרובות – על גבי מגוון רחב של
משטחים ,כגון :בטון ,חצץ ,סומסום ומצעים נוספים

ואישור ספק מועדף FIFA Preferred Producer -
 – DOMO SPORT GRASSדשא עוז ספורט נבחרה
לייצג באופן בלעדי בישראל את החברה הבלגית
 DOMO SPORT GRASSאשר נחשבת למובילה
עולמית בפיתוח ובייצור דשאים סינתטיים מקצועיים
לספורט ושאת מגרשיה ניתן למצוא בכל רחבי העולם
טכנולוגיה – מומחינו שוקדים כל העת על בחינת
מוצרים חדשים וחדשניים בתחום ובוחרים עבורך
את מרבדי הדשא האיכותיים ,הבטיחותיים והעמידים
ביותר בעולם
התאמה לאקלים בישראל – המשטחים שלנו מוגנים
בפני קרינת  UVואינם פולטים רעלים ,גם בימים חמים
שירות ואמינות – אנו מחוייבים לשקיפות
ולמקצועיות מול לקוחותינו בכל שלבי הפרויקט.
החל מהאפיון והייעוץ ,דרך העיצוב והתכנון ועד
ללוגיסטיקה ,התקנה ותחזוקה
התאמה מלאה לצרכי הלקוח – אנו משקיעים את

סוף לשלוליות ולבוץ – הכנת תשתית והתקנת

מיטב יכולותינו בכדי לספק ללקוחותינו פתרונות

מערכת ניקוז מקצועית ,יאפשרו חלחול מים מהיר

מושלמים לצרכים שונים ומגוונים
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Y DUT Y
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DuraForce XSL
בחירה במוצר תבטיח לך את הרמה

שילוב מנצח

משחק בטוח

הגבוהה ביותר של דשא סינתטי העמיד

כאשר אתה מתעניין בהקמת מגרש ספורט מקצועי מדשא

כששחקן גולש לכדור במהלך משחק או אימון תחרותי ,הדבר

בפני שחיקה .מרבדי הדשא מיוצרים

סינתטי ,אתה חייב לוודא כי בדקת את יכולת העמידות ואורך

האחרון שירצה ,זה לסיים את המהלך עם פציעה או חבלה.

מסיבי דשא סינתטי חזקים במיוחד
ובשילוב סיב שפותח בטכנולוגיה
חדשנית ,מתקבל משטח דשא סינתטי
מקצועי לכדורגל ,רך למגע ובעל
יתרון ייחודי.
מאפיינים
•הרכב הסיב 100% Polyethylene X Soft -
•עובי הסיב 360 :מיקרון

החיים של המגרש .בכדי לקבל מגרש בעל עמידות גבוהה ,יש
לעשות שימוש במרבדי דשא סינתטי חזקים הבנויים מסיב חזק
ואיכותי וממרבדים עבים ועמידים .עם זאת ,במהלך משחק או
אימון ,השחקנים באים במגע עם משטח הדשא ועל מנת להגן
עליהם מפני פציעות ,אסור שמשטח הדשא הסינתטי יהיה
מסיב קשיח מידי.

 DOMO SPORTS GRASSפיתחה ,במיוחד עבורך ,מרבדי
דשא סינתטי מקצועי בעלי שילוב מושלם של עמידות גבוהה
בפני שחיקה ורכות למגע.
 DuraForce XSLהוא התוצר של תכנון ועיצוב מרבד דשא

•איכות הסיב13,500 dtex :

מקצועי ,על בסיס סיב מתרכובת פולימרית חדשה ( ,)PEהיוצר

•מבנה יהלום מחוזק

דשא סינתטי מקצועי ,בעל שילוב מושלם של איכות ועמידות

•עמידות גבוהה במיוחד

לאורך שנים של סיב סינתטי גבוה ביותר ,עם תחושת רכות

•עמיד לקרינת השמש UV Stable

וגמישות הנדרשת לטובת משחק הכדורגל.

•עומד בקריטריונים מעבדת פיפ״א
•מותקן בפרויקטים רבים ברחבי העולם

נבדק ואושר על ידי:

XSL

✓ ✓תקן האירופאי EN-15330-1
✓ ✓עומד בקריטריונים מעבדת פיפ״א

דשא מקצועי לספורט

✓ ✓תקן צרפתי NFP90-112

דשא לספורט

✓ ✓תקן גרמני
✓ ✓תקן הולנדי NOCNSF-KNVB2-15
עמידות נמוכה

דשא סינתטי רך ומקצועי ,אשר עומד בקלות במבחן העמידות
המחמיר של .FIFA

סיב יהלום מחוזק

 DuraForce XSLהוא הבחירה הנכונה ביותר אשר מבטיחה לך
מגרש ספורט סינתטי עמיד ביותר לאורך השנים ,עם תחושת

לכן ,מחלקת המחקר והפיתוח של חברת

עמידות גבוהה

 DuraForce XSLהוא הפתרון שאנו מציעים לך ,כדי לשחק על

דשא רגיל

הרכות והגמישות הנדרשת לטובת משחק הכדורגל.

 40מ״מ

 60מ״מ
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Slide DS
נוח למשחק רך למגע .פותח במיוחד

הכי מקצועי ,הכי נוח:

במטרה לספק רמה גבוהה מאוד של

פעמים רבות במהלך משחק הכדורגל השחקנים באים במגע

נוחות ורכות במגע Slide DS .הוא

עם הדשא עם חלקי גופם .על מנת להבטיח חווית משחק
דינמית ,בטוחה ומהנה Slide DS ,מאופיין באיכות גבוהה מאוד

משטח דשא סינתטי מקצועי המעניק

ובשילוב עם משטח בולם זעזועים מקצועי ,מציע מגרש כדורגל

לכם פתרון מושלם למגרש שחבק.

מודרני ובטיחותי ,שיאפשר לשחקנים להתרכז אך ורק בחווית
המשחק שלהם.

רכות גבוהה

Slide DS

•איכות הסיב12,000 dtex :

דשא מקצועי לספורט

•מבנה יהלום מחוזק
•נוח ורך למגע
•עמיד לקרינת השמש UV Stable

דשא לספורט

•עומד בקריטריונים מעבדת פיפ״א

נבדק ואושר על ידי:
✓ ✓תקן האירופאי EN-15330-1
✓ ✓עומד בקריטריונים מעבדת פיפ״א
✓ ✓תקן גרמני
✓ ✓תקן צרפתי NFP90-112
✓ ✓תקן הולנדי NOCNSF-KNVB2-15

יהלום מחוזק שומר על טיבו גם לאחר כ 40,000 -מחזורי משחק,
שווה ערך ל 10 -עד  15שנים של שימוש סביר.

איכות מעולה:

סיב יהלום מחוזק

הסינתטי המקצועי לספורט ומאפשר הקמת מגרש כדורגל

•הרכב הסיב Polyethylene -

•מותקן בפרויקטים רבים ברחבי העולם

בדיקות מעבדה ובדיקות שטח מאשרות כי  Slide DSבעל מבנה

 Slide DSמהווה את שיא האיכות והחדשנות במשטחי הדשא

מאפיינים:
•עובי הסיב 280 :מיקרון

עמידות גבוהה:

רכות נמוכה

דשא רגיל

מקצועי ומרהיב.

 40מ״מ

 60מ״מ

רעננה

חיפה

רחובות

גדרה

הפועל תל-אביב

קיבוץ אושה

באר יעקב

 - Sandmaticמכונה לפיזור והברשה

קריית מוצקין

כפר כמא

לקוחות ממליצים

עשרות מגרשים בארץ כבר נהנים ממשטח כדורגל בתקן פיפ״א,
מהאיכות הגבוהה ומהביצוע שלנו – שאלו את מי שכבר התקין:
neve-yarak@barak.net.il
ועד מקומי נוה ירק
=================================================
מיקוד  49945טל'03-9388269 :פקס03-9384947:
דואר נוה ירק
לכל מאן דבעי
א.ג.נ,.

13/12/17

הנדון :מכתב הערכה
בחודש מרץ  , 2017חברת דשא עוז בע"מ התקינה עבורנו מגרש קט-רגל מדשא סינתטי מקצוע מסוג
 SLIDE DE MM40 ,DOMOבשטח של כ 700 -מ"ר במושב נוה ירק .
החברה ביצעה את העבודה באופן מקצועי עם ליווי צמוד ,תוך עמידה בלוחות זמנים עד לסיום המוצלח
של הפרויקט לשביעות רצוננו .
בכבוד רב,
ועד מקומי
מושב נוה ירק

שנת
ביצוע

סוג
מרבד הדשא

שטח

מיקום
המגרש

2018

SLIDE DS 60 MM

 1100מ״ר

הטכניון חיפה

2018

SLIDE DS 60 MM

 1350מ״ר

קרית מוצקין

2018

SLIDE DS 45 + SHOCK PAD

 1196מ״ר

חפץ חיים

2018

SLIDE DS 45 + SHOCK PAD

 1196מ״ר

באר יעקב

2018

SLIDE DS 45 + SHOCK PAD

 1196מ״ר

באר טוביה

2018

SLIDE DS 45 + SHOCK PAD

 1196מ״ר

כפר כמא

2018

SLIDE DS 40 MM

 1100מ״ר

אור עקיבא

2017

SLIDE DS 60 MM

 1530מ״ר

מושב עין שריד

2017

SLIDE DS 40 MM

 2500מ״ר

באר שבע

2017

SLIDE DS 60 MM

 1163מ״ר

קרני שומרון

2017

SLIDE DS 60 MM

 1470מ״ר

תיכון ואדי סלאמה

2017

SLIDE DS 60 MM

 1344מ״ר

בשמת טבעון

2017

SLIDE DS 60 MM

 1412מ״ר

קרית חינוך נהריה

2017

SLIDE DS 40 MM

 1350מ״ר

כוכב יאיר

2017

SLIDE DS 40 MM

 1250מ״ר

מושב מנוחה

2016

SLIDE DS 60 MM

 1336מ״ר

מרכז כפרי עזר

2016

SLIDE DS 40 MM

 1060מ״ר

טירת הכרמל

2016

SLIDE DS 40 MM

 1000מ״ר

קיבוץ מירב

2016

SLIDE DS 60 MM

 2050מ״ר

כפר זלפה

2016

SLIDE DS 60 MM

 1066מ״ר

עכו העתיקה

2016

SLIDE DS 60 MM

 1300מ״ר

נווה זמר רעננה

2016

SLIDE DS 60 MM

 1100מ״ר

רמת גן

2106

SLIDE DS 40 MM

 1050מ"ר

קאנטרי בריזה חולון

2015

SLIDE DS 60 MM

 1000מ"

קאנטרי דג הזהב

2015

SLIDE DS 40 MM

 1900מ"ר

קרית גת

2015

SLIDE DS 40 MM

 3000מ"ר

מ.מ באר יעקב

2015

SLIDE DS 60 MM

 1460מ"ר

מ.מ .מיתר

2015

SLIDE DS 40 MM

 2150מ"ר

מכינה טכנולוגית נטור

2014

SLIDE DS 40 MM

 1200מ"ר

נצר חזני

2014

SLIDE DS 60 MM

 1500מ"ר

ספורטק בית אריה

2013

SLIDE DS 40 MM

 1550מ"ר

גן הבריכה בית אריה

2013

SLIDE DS 40 MM

 1100מ"ר

נהריה

טירת הכרמל

יוקנעם

כוכב יאיר

עוספיה

צור הדסה

תחזוקה שוטפת
מגרשי הכדורגל מדשא סינתטי נושאים
בעומס אימונים רב ומתנהלת עליהם פעילות
ספורטיבית ענפה ושוחקת .על מנת לשמר
את אורך החיים של משטח הדשא ,את
איכות המשחק וכמובן לשמור על בטיחות
השחקנים ,מחובתנו לדאוג כי תתבצע פעולת
תחזוקה שוטפת למגרש ,וזאת כחלק בלתי
נפרד מתנאי תקופת האחריות הניתנת על
ידי יצרן הדשא.

דשא עוז ספורט מתחזקת את המגרשים בטיפול חודשי ורבעוני
מקיף ,בהתאם להוראות יצרן הדשא .פעולת התחזוקה כוללת
מספר שלבים ,כגון :הברשת המגרש ושאיבת הלכלוך ,שחרור
דחיסת מילוי המגרש ,סינון המגרש ,הברשה אחידה ועוד.

קרית מוצקין

דימונה

תחזוקת משטח הדשא ע"י דשא עוז ספורט מתבצעת באמצעים
מהמתקדמים בעולם .הציוד אתו אנו מבצעים את התחזוקה מומלץ
על ידי  FIFAו UEFA -והותאם במיוחד לביצוע פעולות אלו ,על
מנת להשיג את התוצאות הרצויות .ביצוע פעולות התחזוקה תורם
להארכת חיי הדשא באופן משמעותי .לכל מגרש אנו בונים תכנית
עבודה ובמקביל דואגים להפיק ללקוח דו“ח ביצוע לצורך מעקב.

נילי

כפר הנוער ימין אורד

יועצינו המקצועיים מגיעים לכל מקום בארץ וישמחו לתת לך שירות,
ייעוץ והדרכה שיובילו להקמת מגרש דשא סינתטי מקצועי ,בטיחותי ומהנה,
אשר ישרת אתכם לאורך שנים רבות.
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