WHAT IS GREENY
Rumput sintetis atau rumput buatan adalah salah satu alternatif penutup lantai rumah atau bangunan. Rumput
sintetis (artificial turf/artificial grass/synthetic turf/synthetic grass). Rumput sintetis digunakan pada area indoor
maupun outdoor untuk memberikan aksen unik dan sejuk pada interior rumah, khususnya jika kita tidak memiliki
area terbuka seperti di dalam apartemen yang tidak memungkinkan untuk ditanami rumput asli.

PRODUCTS ADVANTAGES
1. LOW COST
Hemat biaya perawatan. Secara umum, biaya penggunaan rumput sintetis lebih rendah dibandingkan dengan
biaya penggunaan rumput asli. Rumput sintetis tidak bertambah tinggi dan juga tidak memerlukan pupuk serta
obat anti hama (pestisida dan insektisida) sehingga otomatis bebas biaya pemotongan dan pemeliharaan
rumput secara berkala.
2. EASY MAINTENANCE
Mudah perawatan. Rumput sintetis perawatannya relatif cukup mudah dibandingkan dengan perawatan
rumput alami. Cukup dengan menyikatnya dan membersihkannya. Tidak dipotong setiap bulan dan tidak perlu
disiangi dari tanaman gulma seperti rumput liar dan perdu liar. Hal ini membuat rumput sintetis cocok untuk
digunakan di area perkotaan yang warganya memiliki kesibukan setiap harinya.
3. GO GREEN
Hemat air. Karena rumput sintetis tidak memerlukan air untuk hidup, maka kita tidak perlu menyiramnya setiap
hari. Hal ini akan sangat menghemat pemakaian air bersih dibandingkan jika kita menggunakan rumput asli.
Apalagi jika area yang dipasangi rumput cukup besar. Hal ini menyebabkan para pengelola lapangan
olahraga seperti lapangan baseball, lapangan sepak bola, dan juga lapangan futsal memilih untuk
menggunakan rumput sintetis.
4. EASY INSTALLATION
Penempatan yang fleksibel. Rumput sintetis lebih mudah dipasang karena fleksibilitasnya yang tinggi sehingga
dapat dibentuk dan dipasang mengikuti area tempatnya. Karena rumput sintetis tidak memerlukan cahaya
matahari untuk tumbuh subur, maka dapat dipasang pada area indoor maupun outdoor.

WHY USE GREENY
1. Produk-produk Greeny dibuat dengan serat dan backing panel yang bebas timah dan 100% dapat didaur
ulang. Turt kami dirancang dengan mengutamakan keselamatan, daya tahan, keamanan, dan kelestarian
lingkungan.
2. Produk-produk Greeny memiliki laporan pengujian kebakaran, uji sertifikasi (SGS), dan anti UV dari beberapa
lembaga internasional sehingga aman untuk digunakan.
3. Produk Greeny memiliki ketahanan warna hingga 5 tahun dan berkualitas tinggi dengan jaminan sertifikasi
yaitu ISO 9001 (Quality Management System).
4. Produk Greeny memiliki jasa pemasangan internal yang handal dan menjamin kualitas pemasangan.

MATERIAL

- Beragam bentuk dan warna monofilamen dirancang sesuai dengan profil rumput alami di berbagai wilayah.
- Pola serabut keriting campuran baik panjang dan pendek, serta lurus dan melengkung untuk mengikuti konsep
alami dari rumput asli.
- Struktur berpori pendukung multilayer untuk stabilitas dimensi, pemasangan mudah dan perawatan yang mudah.
Certificate UV Resistant
Certificate Flame resistance
Certificate No Heavy Metal

: SGS No. SHAEC1510609403
: SGS No. SHAEC1510749701
: SGS No. TSNHG1401560801

SPECIFIC PROPERTIES
1. Model “NATURAL GREENY”
Tipe Natural Greeny merupakan rumput sintetis yang menyerupai rumput
taman alami. Untuk tipe ini, rajutan sintetisnya dipenuhi dengan serabut
keriting berwarna kuning untuk memberikan kesan natural.
Type No.
Colour Name
Colour Qty
Pile Height
Gauge
Stitch
Backing
Package
Length of Panel
Width of Panel
UV Warranty

: UQ4-22F
: Natural Greeny
: 4 tone
: 35 mm (tolerance +/- 2mm)
: 3/8”
: 18 per 10 cm
: PP CLOTH + Non Woven
: Roll package
: 25 m
:2m
: 5 years

Rekomendasi aplikasi:
- Taman Indoor
- Taman Outdoor
- Rooftop

- Lantai Karpet
- Dinding Dekorasi
- Lantai Playground

2. Model “DARK GREENY”
Tipe Dark Greeny merupakan rumput sintetis yang menyerupai rumput di
area alam bebas. Untuk tipe ini, rajutan sintetisnya dipenuhi dengan
serabut keriting kombinasi warna kuning dan coklat untuk memberikan
kesan natural.
Type No.
Colour Name
Colour Qty
Pile Height
Gauge
Stitch
Backing
Package
Length of Panel
Width of Panel
UV Warranty

: DQ4-74
: Dark Greeny
: 4 tone
: 35 mm (tolerance +/- 2mm)
: 3/8”
: 18 per 10 cm
: PP CLOTH + Non Woven
: Roll package
: 25 m
:2m
: 5 years

Rekomendasi aplikasi:
- Taman Indoor
- Taman Outdoor
- Rooftop

3. Model “FRESH GREENY”
Tipe Fresh Greeny merupakan rumput sintetis yang memiliki kesan segar
dengan penuh warna kehijauan. Untuk tipe ini, rajutan sintetisnya
dipenuhi dengan serabut keriting berwarna hijau untuk memberikan
kesan hijau penuh.
Type No.
Colour Name
Colour Qty
Pile Height
Gauge
Stitch
Backing
Package
Length of Panel
Width of Panel
UV Warranty

: MQ3-1
: Fresh Greeny
: 3 tone
: 25 mm (tolerance +/- 2mm)
: 3/8”
: 16 per 10 cm
: PP CLOTH + Non Woven
: Roll package
: 25 m
:2m
: 5 years

Rekomendasi aplikasi:
- Taman Indoor
- Taman Outdoor
- Rooftop

- Lantai Karpet
- Dinding Dekorasi
- Lantai Playground

4. Model “BASIC GREENY”
Tipe Basic Greeny merupakan rumput sintetis yang sangat cocok untuk
diaplikasikan pada area lantai maupun dekorasi minimalis pada dinding
Untuk tipe ini, rajutan sintetisnya dipenuhi dengan serabut berwarna hijau
untuk memberikan kesan hijau penuh.
Type No.
Colour Name
Colour Qty
Pile Height
Gauge
Stitch
Backing
Package
Length of Panel
Width of Panel
UV Warranty

: A-Colour
: Basic Greeny
: 1 tone
: 10 mm (tolerance +/- 1mm)
: 5/32”
: 32 per 10 cm
: PP CLOTH
: Roll package
: 25 m
:2m
: 5 years

Rekomendasi aplikasi:
- Lantai Karpet
- Dinding Dekorasi
- Lantai Playground

