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Dendermonde, Bélgica, 1 Abril 2010

Desso GrassMaster na Copa do Mundo FIFA 2010
Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo FIFA será jogada em gramados hibridos
(100 % natural + fibras sintéticas). A Desso Sports Systems recebeu solicitação do Comitê
Organizador Local da Copa do Mundo FIFA 2010 para instalar um sistema Desso GrassMaster
em dois estadios para a Copa do Mundo da FIFA 2010 na África do Sul .
Solução durável durante e após a Copa do Mundo FIFA 2010
Nas próximas semanas, o sistema Desso GrassMaster será instalado nos estádios de Nelspruit (Mbombela) e
Polokwane (Peter Mokaba).
Em cada um desses dois novos estádios, com capacidade para 45.000 torcedores, ocorrerão jogos de quatro
grupos. Entre outros, México, Argentina, Itália, Costa do Marfim e France jogarão um de seus jogos.
O sistema Desso GrassMaster é uma grama 100% natural, reinforçada pela injeção de 20 milhões de fibras
sintéticas em uma profundidade de 20 cm. As raízes da grama natural se entrelaçam com as fibras artificiais, o
que resulta em uma superficie de jogo plena e estável. A instalação do sistema Desso GrassMaster está
programada para o fim de abril.
Com esse tipo de gramado, a Copa do Mundo da FIFA 2010 terá um gramado perfeito durante todo o
torneio. Durante um curto período de apenas algumas semanas, os estádios da Copa de Mundo da FIFA 2010
serão usados intensamente para treinamento e jogos. Graças ao reforço de fibras sintéticas, a Desso
GrassMaster oferece gramados confiáveis em todas as condições climáticas. Após o torneio, o campo
continuará a ser utilizado para jogos de futebol e rúgbi.
Stef Kranendijk, CEO da Desso: "Fornecer os gramados para os estádios da Copa de Mundo da FIFA 2010 é
obviamente um prestigioso projeto para nossa empresa. Esperamos contribuir para o legado desse torneio e inspirar os
futuros grandes eventos."
A Desso GrassMaster já alcançou sucesso com grandes clubes internacionais
O sistema de grama já provou sua confiabilidade no mais alto nível; Arsenal FC, Liverpool, Tottenham
Hotspur, Manchester City, AZ Alkmaar jogam em um sistema Desso GrassMaster em seus estádios.
A Desso GrassMaster também foi usada com sucesso para rúgbi e futebol americano, incluindo grandes clubes
como o Denver Broncos, o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles da Liga Nacional Americana de Futebol
(American National Football League).
Desso Sports Systems: 30 anos de experiência artificial em grama sintética
A Desso Sports Systems é conhecida internacionalmente como especialista inovadora em grama sintética.
Com seu foco em Pesquisa e Desenvolvimento, sua produção interna de fibras de grama sintética, instalação e
manutenção, a Desso acumulou experiência única nos últimos 30 anos. A Desso já instalou mais de 50 milhões
de m² de grama sintética e Desso GrassMaster em clubes de elite e amadores no mundo inteíro. A Desso não
é desconhecída na África do Sul: o gramado Desso GrassMaster no Newlands Stadium é considerado o
melhor gramado de estádio na África do Sul.
Sobre a Desso Sports Systems
A Desso Sports Systems é líder no mercado em gramados esportivos. A empresa produz 3.000.000 m² de
grama artificial por ano para campos de futebol, rúgbi e hockey, bem como para quadras de tênis e campos
multifuncionais. O sistema de grama natural reforçada, o Desso GrassMaster, também é internacionalmente
bem sucedido em clubes de futebol profissional e amador. Chelsea, Real Madrid, Arsenal FC, AZ Alkmaar,
Feyenoord e outros jogam e/ou treinam diariamente em superfícies de grama Desso. A Desso Sports Systems
é uma “FIFA Preferred Producer” de grama artificial para campo de futebol.

A Desso Sports Systems é parte da Desso, bem conhecida por seus tapetes e carpetes para escritórios,
edifícios públicos, escolas, hospitais e companhias aéreas. Sustentabilidade e criatividade são valores
importantes essenciais que se tornaram parte do projeto e dos objetivos "Cradle-to-Cradle". Entre seus
clientes estão o Rabobank, o ABN-AMRO, a KPN, a KLM, a Marriot Hotels e a Virgin Atlantic.
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