FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. Mengapa menggunakan rumput Greeny Artificial Decoration?
- Rumput buatan Greeny memiliki banyak jenis dan aplikasi, terutama digunakan untuk semua jenis bidang
olahraga.Juga digunakan untuk tujuan rekreasi & dekoratif, seperti taman, teras atap, kolam renang, taman
bermain, jendela toko, pameran, dll.
2. Bisakah rumput Greeny digunakan pada indoor atau outdoor?
- Rumput sintetis buatan bisa digunakan untuk indoor dan outdoor. Produk Greeny melengkapi serat sintetisnya
dengan perlindungan UV sehingga warna tidak akan pudar dan penstabil UV untuk memastikan bahwa
sinar negatif tidak meresap ke dalam serat.
3. Apa keuntungan menggunakan rumput Greeny?
- Rumput sintetis Greeny tidak memerlukan tambahan biaya perawatan seperti rumput asli dan rumput asli
memerlukan perawatan khusus.
- Area lokasi yang dipasang selalu tampak bersih dan indah, tanpa proses penyiraman.
4. Apakah rumput Greeny aman untuk anak-anak?
- Produk Greeny terbuat dari bahan yang ramah kulit sehingga tidak ada risiko luka-luka karena tergores,
hampir setipe dengan rumput alami. Selain untuk area taman (indoor dan outdoor), rumput Greeny bisa
diaplikasikan untuk area bermain anak-anak.
5. Apa yang terjadi jika hewan peliharaan membuang kotoran di atas rumput Greeny?
- Karena rumput berpori, urin akan mengalir ke tanah di bawahnya dan tidak akan menodai serat. Kotoran
dapat diambil dan dibuang dan sisanya disemprot tanpa merusak rumput dengan cara apa pun. Namun,
sistem rumput tipe normal memiliki drainase terbatas dan kebersihan terbatas.
6. Apakah rumput Greeny mempunyai garansi?
- Ya, produk kami memiliki garansi yang mencakup Garansi UV 5 tahun dan garansi warna 1 tahun.
7. Apakah air dapat mengalir melalui rumput Greeny?
- Ya, rumput sintetis kami berpori untuk memungkinkan air mengalir dengan baik ke dasar drainase yang ada
di bawahnya.
8. Bagaimana cara membersihkan rumput Greeny?
- Pembersihan dan perawatan produk Greeny sangatlah mudah. Pembersihan bisa dilakukan dengan vacuum
cleaner. Untuk area outdoor pembersihan bisa dilakukan dengan menyemprot air saja. Hanya gunakan air
sabun bila ada bau tidak enak atau bekas kotoran binatang dan segera bilas dengan air bersih.

