
Gaudeix del teu jardí 
sempre verd i sense manteniment!

INSTAL·LACIÓ DE GESPA 
ARTIFICIAL D'ALTA QUALITAT



 a teva gespa sempre verda i sense manteniment!

La gespa artificial és la nostra passió i així ho 
hem reflectit en cadascuna de les més de 
3.500 instal·lacions que ja hem realitzat tant 
en jardins, com en xalets, piscines, 
comunitats de veïns, hotels, rotondes, parcs...

Un equip de més de 12 persones, altament 
especialitzades i amb una dilatada 
experiència, a més d'una maquinària 
d'última generació i un producte de 
màxima qualitat, ens permeten fer tota 
mena d'instal·lacions assegurant uns 
resultats òptims amb 10 anys de garantia. 

No ho dubtis, només una empresa que es 
dedica exclusivament a la instal·lació de 
gespa artificial et pot oferir el producte 
més innovador, una perfecta instal·lació, un 
servei personalitzat i el preu més 
competitiu del mercat.

Amb la gespa artificial, els 
diumenges podràs dormir 
una mica més. No hauràs 
de sembrar, segar o regar. 

INSTAL·LANT GESPA ARTIFICIAL 
D’ALTA QUALITAT DES DE 1999

DESCANSA!

Juga amb els nens, deixa passejar 
el gos o el gat, relaxa’t mentre 
prens el sol… Fes tot el que 
vulguis sobre la gespa!

PER A TOTS 
ELS USOS!

En dos anys, la inversió inicial 
d’instal·lació quedarà 
rendibilitzada! A partir d’ara no 
consumiràs aigua, abonament, ni 
empreses de jardineria.

ESTALVIA 
DINERS

+3.000 
clients satisfets

3 oficines 

Tarragona, Calafell 
i Tortosa

+200.000m² 
instal·lats

+20anys 
d'experiència
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LA GESPA ARTIFICIAL MÉS 
INNOVADORA I SUAU DEL MERCAT

Raspalla la gespa un parell de 
cops al mes i recull les fulles, 
només amb això, el teu jardí lluirà 
sempre perfecte.

Faci sol, vent, pluja o 
nevi… tindràs un jardí 
espectacular tot l’any.

MÍNIM 
MANTENIMENT

SEMPRE 
BONIC

Les noves fibres de gespa artificial 
són extremadament semblants a les 
de la gespa natural. Ara són molt 
suaus i agradables visualment.

SENSE 
DIFERÈNCIES

10 anys de garantia amb 
una instal·lació 
professional com la de 
Mundo Césped.

TOTAL 
GARANTIA

Superior

Reality

Provence

MÀXIMA QUALITAT PER UNA 
GESPA D'ÚLTIMA GENERACIÓ.

APORTA NATURALITAT, 
REALISME, SUAVITAT I UN 
EXTRAORDINARI CONFORT.

UN PERFECTE EQUILIBRI ENTRE 
EL SEU VALOR DECORATIU I LA 
FUNCIONALITAT.
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Sol·licita pressupost a www.mundo-cesped.com 
o per correu electrònic a info@mundo-cesped.com

MUNDO CÉSPED TERRES DE L'EBRE
Plaça Joaquin Bau, 11 (Sports Fevi)
43500 TORTOSA
Tel: +34 977 50 15 51 / 607 651 822

MUNDO CÉSPED CALAFELL
Carrer Bassa Miquela, 73.
Parc Empresarial Calafell.
43820. CALAFELL
Tel: +34 977 15 11 22 / 636 341 542

MUNDO CÉSPED TARRAGONA
Av. Les Puntes, 7, nau 14 
Polígon Industrial de Constantí
43120 CONSTANTÍ (Tarragona)
Tel: +34 977 52 55 14 / 620 929 861

DELEGACIONS MUNDO CÉSPED

AIXÍ POT QUEDAR EL TEU JARDÍ!

Tens dubtes sobre quin tipus de gespa vols instal·lar?
Sol·licita’ns mostres o visita el nostre jardí-mostra a Calafell. Truca'ns 
abans de venir, et reservarem hora perquè provis la gespa artificial.

Visita el nostre jardí-mostra


