
DOMO® FUSION GRASS

A solução Domo® Fusion Grass existe a partir 
de uma mistura de relva sintética e relva 
natural. A combinação de relva natural com a 
nossa fibra sintética HELIFLEX é única: a 
durabilidade do relvado artificial e a 
sensação e conforto de jogabilidade de relva 
natural.
Domo® Fusion Grass também aumenta a 
capacidade de jogo para 800 horas por época.

SOLUÇÃO HÍBRIDA BENEFÍCIOS

Também disponível em pronto a 
rolar e jogável imediatamente após a 
instalação.

Tecido especial de tufo aberto 
(patente pendente) para melhor 
estabilização, não impede o 
crescimento das raízes e permite a 
mesma manutenção do que a relva 
natural.

Sensação e qualidade de jogo 
idêntica à relva natural.



DOMO® SPORTS GRASS 

4870-154 Ribeira de Pena
T +351 961 380 398 
T +351 964 960 549

geral@domoportugal.com 
www.domoportugal.com 

FICHA TÉCNICA DOMO® FUSION GRASS

• Relatório de teste IOG

TESTADO & APROVADO

A Sports and Leisure Group NV reserva-se ao direito de efetuar modificações técnicas ao produto acima 
referido. Os produtos entregues podem diferir ligeiramente dos valores mencionados. A Sports Leisure Group 
NV garante a qualidade técnica do produto proposto.

Por favor não hesite em contactar-nos para mais informações.
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DOMO®  SPORTS GRASS
Com mais de 30 anos de experiência, 
a Domo® Sports Grass é especialista 
em sistemas de relva artificial inovadora 
e de alta qualidade para campos 
desportivos.

No mundo todo, a Domo® Sports 
Grass é responsável por mais de 100 
milhões de m² de relva sintética 
instalada para futebol, hóquei, ténis, 
rugby, golfe, futebol americano e 
desportos multifuncionais.

DESCRIÇÃO

Aplicações Futebol, Rugby

Fibra
100% Monofilamento Polietileno / UV-Estabilizado / 
12.000 dtex / 320 µm espesssura / perfil S Heliflex 

Processo de Fabrico Tufting Linear

Medida 5/4”

# Pontadas /lm 120 /lm ± 10%

# Tufos /m² 3.780 /m² ± 10%

# Fibra /m² 45.360 /m² ± 10%

Altura da Fibra 62 mm ± 5%

Peso da Fibra 580 gr/m² ± 10%

Altura Total 64 mm ± 5%

Peso Total 780 gr/m² ± 10%

Base Primária
Tecido do tufo especialmente feito de 
uma combinação de polímeros 
avançados, peso: 200 gr/m²

± 10%

Enchimento 3,5 cm - 4 cm com óleo misturado

Instalação De acordo com o manual de instalação da Domo Fusion Grass.

Largura do Rolo 180 cm ± 10%

Comprimento do Rolo De acordo com o plano de instalação

Cor Verde, dois tons

Comportamento da Cor Escala 7 (DIN 54004)

Estabilidade - UV > 5.000 horas UV-A




