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Az SIS Pitches természetes és szintetikus gyeppel
ellátott sportpályák tervezésével, gyártásával, üzembe
helyezésével és karbantartásával foglalkozik a világ
minden táján.

› 425 alkalmazott

›2016-ban 55 millió eurós forgalom, ami 2019-re                                                                                                                        
várhatóan eléri a 100 milliót

› Saját szintetikus gyep gyártása az angliai Cumbriában,                                    

ahol évi 650,000 m2 gyepszőnyeget gyártunk

› 450,000 m2 stadion és edzőpálya fenntartása naponta

Egyedülálló a természetes, a hibrid és a szintetikus
sportpályák területén.



A TERMÉSZETES 
SPORTPÁLYÁK SZAKÉRTŐI 
VAGYUNK

Innovatív megoldásaink
magukba foglalják:

›Talajfűtés és SIS Air 
levegőztető rendszer

›Öntöző- és drénrendszerek

›SIS HydroBoxos szorófejek
az öntözőrendszerben



Ügyfeleink közt tudhatjuk:

› Real Madrid

› FC Barcelona

› Saracens RFC

› Newcastle Falcons RFC

› Galatasaray Turf Telecom 
Arena

› Besiktas Vodafone Arena

› Derby County FC

› Chelsea FC

› Hull City FC

› The English Football 
Association

› Spartak Moscow

› 1860 Munich

› FC Gabala

› UAE Football Association

› Baku 2015 European Games

› Ajax Amsterdam FC

› Juventus FC 

› Malta National Stadium

› The Rugby Football Union

› Manchester City FC

› Al Nasr Football Club



›A leggyorsabb és 
legpontosabb beüzemelés

›A műfű szálak a 
természetes fűvel 
kiegészítik egymást

›Fokozott stabilitás és 
sokkal több játékidő

AZ INNOVÁCIÓ



Az első üzembe helyezett stadion
Besiktas JK - Vodafone Arena 2016 április



GÉPEK

A 21. század új generációs 
hibrid pályáira tervezve

› Pontos

› Gyors

› Elektromos



› A SIS Grass gépei szabadalmazott 
technológiával működnek

› A szabadalom a mechanizmusra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi a 
szintetikus szálak háromszor gyorsabb 
beillesztését, mint a versenytársak gépei

› A SIS Grass gépeit rengeteg innovatív 
jellemzőjük teszi a gépek új generációjává

› A gépet kizárólag a SIS Grass számára 
tervezik és gyártják Hollandiában

Szabadalmazott technológia







SIS Pitches által 
épített pálya
keresztmetszete



MN Ultra™ egyedülálló szálak
› Az MN Ultra ™ egyedülálló módon egyszerre 

rugalmas, tartós és bőrbarát

› A FIFA-nál és a World Rugby szervezetnél is 
használják

› Stabilitását és a természetes fű 
gyökérnövekedésére gyakorolt hatását az STRI 
tesztelte

› Elasztikus finom, de tartós szálak ellenére 
elkerülhetőek a horzsolás miatti sérüléseket

› 7.500 m2 SISGrass pályához 9 tonna szál kerül 
befűzésre

› Kéttónusú szálak a még természetesebb látvány 
érdekében



SIS Grass 
gyökérzóna a 
St. George’s 
parkban



Az STRI összevetése szerint:

› A SISGrass pályája jobb minőséget, vegetációs indexet és gyepsűrűséget
mutatott 2016 februárjában, a téli szezon végeztével. A gyökerek szintén
sokkal mélyebbek voltak. Ez valószínűleg a gyökérzóna keverékhez adott
több adalékanyagnak köszönhető, amely megnövekedet iszap- és
agyagtartalomhoz vezetett a gyökérzónában. Ezáltal könnyebben elérhetővé
váltak a tápanyagok, és megnövekedett a nedvesség.

› A DESSO Grassmaster pályáján kisebb volt a gyepsűrűség, és ez az algák
elburjánzásához vezetett februárban a homokos felszínen. A kiegészítő
világítás használatával a DESSO pálya gyepsűrűsége és minősége márciusban
javult, és április közepére a SIS Grass pályájával azonos szinten volt.

› Bár április közepére a két pálya gyepminősége megegyezett, a SIS Grass 
pálya 267 óra játékidőn volt túl, a DESSO pályán pedig csak 45.5 órát
játszottak.



Az STRI független tesztje

A kilenc hónapos független teszt végeztével az STRI 
megállapította, hogy:

› SIS Grass próbaparcelláján jelentősen jobb volt:
- a fűvel fedettség
- és a felszín húzódása a nem hibrid próbaparcellához viszonyítva

› A SIS Grass szálai nem károsodtak

› A négy spirálos Universe rotorral felszerelt Koro Fieldtop Makerrel végzett
felszínrenoválás után a szálak nem károsodtak vagy mozdultak el.

› A SIS Grass szálak jelentősen hozzájárultak a gyepborítás védelméhez és egy
erős, de nem túl kemény felszínt biztosítanak, megfelelő szintű tapadási
súrlódással.

› A 20x20-as fűzési arány bizonyult optimálisnak, bár a 20x40-es osztás is jól
működött, illetve puhább felszínt eredményezett.



Az elmúlt 
évben több 
mint 30 hibrid 
pályát 
helyeztünk 
üzembe.



A moszkvai Luzsnyiki Stadion,  a 
2018-as Labdarúgó Világbajnokság 
döntőjének helyszíne



Az SIS UK Ltd. több, mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik és mára a 
világban vezetővé vált a természetes és mesterséges sportpálya felületek
kivitelezésében. Ezen kívűl számos helyszínen vállalt már teljes körű
szolgáltatást a tervezéstől a fenntartásig. Az SIS UK Ltd. készítette el a 
Luzsnyiki és másik hat stadionpályának teljes körű kivitelezését a 2018-as 
oroszoországi világbajnokságra.

Az SIS nagy tapasztalattal rendelkezik az eltérő klimatikus körülmények
között történő futballpálya építésekben, hiszen referenciái Afrikától
Svédországig, Portugáliától Dubaiig mind megtalálhatóak.

A technológiáról és a vállalkozásról olyan neves sportlétesítmény vezetők
is elismerően nyilatkoznak, mint Paul Burgess (Real Madrid), Alan 
Ferguson (Wembley).



SISGrass renoválás a 
St. George’s Parkban

Az első SISGrass telepítés 
nemrég lett sikeresen 
renoválva:

› Nincs veszteség a SISGrass 
szálakból

› A SIS Grass szálak nem 
károsodtak

› Egyenletes és tiszta felszín



A hibrid pályák élettartamát
nagyban befolyásolja a megfelelő
renoválás.

A világon eddig megépült hibrid
pályák 90 %-a Angliában található.
Ezek jelentős részét a Premier
Pitches Ltd. renoválja az általunk is
forgalmazott Campey gépekkel.
Nagy tapasztalattal rendelkezünk a
hibrid pályák renoválásában.







Békefi István
ügyvezető

Premier Pitches Keszthely
+36 30 410 9291

istvan.bekefi@premierpitches.hu


