
 

 

 

Porto Alegre, 18 de janeiro de 2022. 
 

À Sra. Francieli - A.L.E.S.C. 
 

 

 

Em atenção a sua solicitação, temos a grata satisfação de submeter a sua análise o que há de mais 
avançado em tecnologia e qualidade em gramados sintéticos. 

 

 

 

 
Grama sintética Greenfield GF 

 
 
 

A linha Greenfield apresenta produtos exclusivos de características únicas no mercado internacional, reunindo 

as qualidades da grama natural e eliminando seus aspectos negativos. Com sua altura de até 60 mm, permite 

um preenchimento entre fios com um composto especial à base de areia e borracha que mantém as fibras na 

posição vertical e forma uma camada superior de amortecimento, altamente flexível e com total absorção de 

impactos, tornando, dessa maneira, a prática do futebol muito mais próxima da grama natural. No valor final 

poderão estar incluídos todos os itens para a instalação da grama: grama sintética branca para demarcação 

das linhas, cola especial, fitas tape, areia, borracha granulada, mão-de-obra altamente especializada e fretes. 

Contamos com o apoio técnico direto da fábrica no exterior. 

 
 
 
 

Algumas características específicas da Greenfield, não encontradas nas gramas sintéticas convencionais: 

• Excelente drenagem e escoamento 

• Alta durabilidade quando exposta a intempéries 

• 100% estabilizado contra raios U.V. da luz solar 

• Superfície não abrasiva que evita lesões típicas de gramados sintéticos 

• Garantia de até 5 anos 



 

 

 

GRAMA SINTÉTICA 
 

Grama sintética Greenfield GF- 500S Diamond /Polietileno/Monofilamentos 

Grama sintética verde 52mm, grama sintética branca, cola, semi-tape(fita para colagem), areia fina e seca, 

borracha granulada, instalação e frete. 

 

Total em R$ 121,14 por m² 
 
 
 

Condições de pagamento: Entrada de 45% + saldo em 4 vezes ou à combinar. 
 

Prazo de entrega de toda obra: 60 dias. 
 

Validade do orçamento: 15 dias 
 

 
Condições necessárias para os serviços: 

 

• Rede trifásica e ponto de água próximo a quadra. 

• Local para armazenar materiais utilizados na obra. 

 
Sem mais, nos colocamos a disposição para dúvidas e esclarecimentos. 

 
 

GREENFIELD GRAMADOS SINTÉTICOS 
CNPJ nº 27.361.027/0001-66 

Guilherme Barnasque 
Telefone: (51) 9991-61012 

E-mail: comercial@sitedagramasintetica.com.br 
www.sitedagramasintetica.com.br 
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