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Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie oferuje wykonanie czyszczenia i konserwacji boisk  
o nawierzchni syntetycznej ORLIK 2012.  
 
Powszechnie wiadomo, iż sztuczna nawierzchnia nie jest tak wymagająca jak naturalna murawa, 
jednak aby zachowała swoje właściwości trzeba poddawać ją zabiegom konserwacyjnym  
i pielęgnacyjnym co najmniej dwa razy w roku (producenci sztucznej trawy polecają takie zabiegi raz  
w miesiącu).  
 
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, którzy pragną zapewnić użytkownikom boisk bezpieczne 
uprawianie sportu na atrakcyjnie wyglądającej i utrzymanej w czystości nawierzchni. 
 
Właściwie i regularnie przeprowadzana konserwacja/serwi s pozwoli na utrzymanie boiska  
w dobrej jako ści na długo po upływie okresu gwarancyjnego, jednoc ześnie pozwoli unikn ąć 
kosztownych i uci ążliwych renowacji. Pozwoli to u żytkownikom na bezpieczne i przyjemne 
uprawianie sportu przez długie lata. 
Odpowiednie serwisowanie, oczyszczanie boiska z bru du i zanieczyszcze ń chroni przed 
znacznym skróceniem czasu u żytkowania boiska sportowego, a co za tym idzie koni eczno ści 
wymiany bardzo drogiego elementu takiego boiska, cz yli sztucznej trawy.  
 
Szanowni Państwo, pomimo umieszczania przez producentów nawierzchni informacji o konieczności 
przeprowadzania prawidłowej konserwacji, mamy świadomość, iż w praktyce nie zawsze zalecenia są 
stosowane. 
Pragniemy Państwa poinformować, iż do chwili obecnej Zakład przeprowadził konserwację boisk  
w Gminach: Krzymów, Stare Miasto, Kawęczyn oraz Przedecz. 
 
Boiska ze sztuczną nawierzchnią, wybudowane w ramach programu Orlik 2012 są wygodną 
alternatywą dla standardowych boisk. Chcąc jednak zachować prawidłowe parametry gry 
(odpowiadające tym na trawiastym boisku) takie jak toczenie piłki czy sprężystość, należy wykonywać 
co pewien czas (w zależności od intensywności użytkowania) konserwację przy użyciu 
specjalistycznych maszyn. Fachowo przeprowadzona okresowa konserwacja Orlika przyczynia się nie 
tylko do utrzymania prawidłowych parametrów boiska i jakości gry, poprzez rozbicie górnej warstwy 
wypełnienia boiska, granulatu SBR, EPDM czy piasku, poprawiają się właściwości odprowadzania 
wody z powierzchni przez co po intensywnych opadach boisko szybko jest gotowe do gry. 
 
Żywotność boiska syntetycznego kończy się tak szybko, jak szybko źdźbła trawy, na wskutek 
zdeptania stracą swoją pozycję pionową, a wypełnienie boiska zostaje zbite, jednocześnie 
pogarszając hydro-przypuszczalność nawierzchni, tworząc doskonałe warunki do rozwoju alg, mchów 
oraz chwastów, zwiększając tym samym śliskość boiska oraz ryzyko odniesienia kontuzji podczas gry 
na takim boisku. Do tego dochodzą mechaniczne uszkodzenia nawierzchni w postaci dziur, pęknięć  
a nawet odstających całych płatów trawy. 
 
Konserwacja boiska składa się z kilku etapów i wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego  
i profesjonalnego sprzętu HONDA F 720: 
 
1. Przegląd stanu technicznego boiska, 
2. Czyszczenie nawierzchni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych ( usuwanie liści  
i zanieczyszczeń typu brud, kurz, kamyki, śmieci) – Zamiatarka Mechaniczna, 
3. Szczotkowanie twarde nawierzchni, które powoduje wyrównanie nawierzchni boiska, podniesienie  
i prostowanie włókien trawy, wyciagnięcie i rozbrylenie granulatu – Równiarka Rotacyjna, 
4. Spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia – Brona Aktywna, 
5. Szczotkowanie murawy – podstawowy zabieg pielęgnacji bieżącej ( odświeżenie połamanych  
i zgiętych włókien trawy, poprawia estetyczny wygląd boiska – Szczotka Wczesująca. 



 
Koszt usługi w/w czynno ści wynosi 1.003,38 zł brutto. 
  
Dodatkowo nasza oferta podczas kontroli stanu technicznego boiska ( kontrola pod kątem materiału 
do wypełnienia oraz uzupełnienia granulatu oraz ewentualnych uszkodzeń nawierzchni boiska) może 
wymagać kolejnych etapów: 
 
1. Uzupełnienie i równomierne rozprowadzenie braków warstwy wypełniacza granulatu SBR na 
powierzchni boiska – Rozrzutnik Granulatu. Cena granulatu SBR 1160,00/1 tonę ( bez kosztów 
zakupu) 
2. W razie stwierdzenia ubytków trawy, odklejeń lub uszkodzeń mechanicznych, wymagana będzie 
naprawa nawierzchni liczona osobno.  

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
 


