Vážení obchodní přátelé,
rádi bychom Vás, jménem našeho partnera AGRO CS a.s., oslovili s nabídkou kvalitních služeb a
produktů pro fotbalové trávníky. Na základě našich velmi dobrých obchodních vztahů je možné
dojednat slevu 10 % na veškerý sortiment.
AGRO CS je lídrem nadnárodní skupiny AGRO CS Group, která je tvořena 18 dceřinými společnostmi.
Svoji činnost zaměřuje na výrobu a distribuci substrátů, hnojiv a přípravků pro růst a ochranu rostlin,
pěstování trávníkových koberců, služby zemědělským podnikům, strojírenskou činnost a především
na služby a poradenství v oblasti údržby fotbalových hřišť.
Samostatný Trávníkový program vznikl již před třinácti lety a nabízí ucelenou péči o fotbalová hřiště.
Portfolio výrobků a služeb doplňuje odborné poradenství a vlastní akreditovaná laboratoř. Tím
nabídne a zajistí kompletní servis všem svým partnerům. V současné době se stará o více než 300
fotbalových hřišť v rámci celé České republiky – od nejnižších soutěží až po ligové trávníky. Mezi
nejvýznamnější partnery AGRO CS a.s. patří SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, FK Mladá Boleslav, FK
Jablonec, SK Sigma Olomouc, FK Teplice a další. Cílem AGRO CS a.s. je především aktivní a
dlouhodobá spolupráce s obchodními partnery.
AGRO CS a.s. Vám zodpoví tři důležité otázky, které jsou alfou a omegou kvalitního a zdravého
trávníku:
1) JAK SPRÁVNĚ HNOJIT?
2) JAK SPRÁVNĚ SEKAT?
3) JAK SPRÁVNĚ ZALÉVAT?
AGRO CS a.s. nabízí:
• Odběr půdního vzorku a jeho vyhodnocení ve vlastní akreditované laboratoři
• Sestavení plánu hnojení podle potřeb hřiště a výsledků rozboru
• Dodávku vysoce kvalitních produktů (hnojiva, osiva, lajnovací barvy, drobná technika, apod.)
• Regeneraci travnatých ploch pomocí vlastní techniky (aerifikace, vertikutace, pískování, dosetí)
• Odborné poradenství – vyhodnocení stavu plochy, včetně trávníkových chorob
• Stavbu a rekonstrukci fotbalových hřišť
Objednávky a více informací, e-mail: viktor.kocian@stamak.cz, tel.: +420 608 783 717.
Osobní odběr v areálu společnosti STAMAK TRADE, s.r.o., Luková 74, Brodek u Přerova.

Odborné poradenství: Bc. Petr Freiberg, +420 605 205 058, e-mail: freiberg@agrocs.cz.

