ALTIJD
EEN GROEN
GAZON!

Niet van echt te onderscheiden

NIET VAN ECHT TE
ONDERSCHEIDEN
Wat is kunstgras? Kunstgras is een synthetisch
product, gemaakt van milieuvriendelijke materialen
zonder toevoeging van zware metalen. De techniek
van het produceren van kunstgras is zo verﬁjnt dat
uw kunstgras nauwelijks van echt te onderscheiden
is. Door de dorre grassprietjes die tussen de
meerkleurige groene vezels staan, ontstaat een
natuurgetrouw gazon waar u jarenlang plezier van
heeft. De voordelen van kunstgras

Onderhoudsvriendelijk
Geschikt voor huisdieren
Altijd groen
Geen dorre plekken
Onbeperkte toepassingen
Kleurechtheid
UV bestendig
Eenvoudig te installeren

Kunstgras
maakt het verschil
Niet van echt te onderscheiden

Van bestellen tot aanleggen
De aanleg van kunstgras is maatwerk. Wanneer
u de maat van het oppervlak meet, houd dan
rekening met een rolbreedte van 2 of 4 meter!
Let op: Om kleur verschil te voorkomen alleen
rollen van 2 of 4 meter breed bestellen, de
rolbreedtes nooit combineren.
Maak een legplan waarin u het aantal strekkende
meters kunstgras vastlegt. Houd ook eventueel
rekening met het kunstgrastape dat u nodig heeft
om het gras aan elkaar te bevestigen.

Leginstructie
- Steek het bestaande gazon zo vlak mogelijk af.
- Opvullen met minimaal ophoogzand; om eventuele
oneffenheden weg te nemen.
- Aantrillen met lichte trilplaat.
- Zorg dat aan de borderkant de zwarte grond niet over het
kunstgras en eventuele kantopsluiting kan spoelen en dat
de nagetrilde zandlaag 1,5 cm lager ligt dan de stoepzijde.
- Egaliseren met lat.
- Eventueel worteldoek aanbrengen.
- Kunstgras erop leggen, vlak trekken, eventuele naden
tegen elkaar leggen (u kunt het kunstgras vanaf de
onderkant insnijden).
- De naden tussen de verschillende banen mogen niet
breder zijn dan 3 mm.
- Het gras en worteldoek bijsnijden.
- Leg altijd de banen die gelast moeten worden in dezelfde
poolrichting om kleurverschil te vermijden.
- Klap de eventuele naden open, leg tape zodanig dat hij
aan weerszijden even breed onder de grasmatten komt te
liggen. (afb. 1 + 2)
- Verwijder de beschermfolie en klap de matten terug over
de tape en druk deze aan. Zorg hierbij dat er geen vezels
onder de mat komen (overhangen). (afb. 3 + 4)
- Verdeel het kwartszand gelijkmatig over het kunstgras.
- Veeg hier overheen voor een goede verdeling van het
zand (met de poolrichting mee!).
- Veeg met een harde bezem (liefst kunststof) de v ezel 
tegen de richting in zodat deze rechtop komt te staan.
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Onderhoud
Om een lange tijd van uw kunstgras gazon
te kunnen genieten zijn er een aantal
onderhoudswerkzaamheden die u kunt uitvoeren:
- Bladvrij houden van het kunstgras.
- Oppassen met vervuiling uit borders
(grond, onkruid, blad).
- Optimaliseren van de zandverdeling
(met name onder schommels en stressplekken).
- Bij plat gaan liggen van de vezels door regelmatig
	betreden, deze opborstelen met een nylon bezem.

Voor liefhebbers van
een mooi groen gazon is
kunstgras een prachtige
uitvinding! Het gras is in
alle soorten en maten te
verkrijgen en geschikt
voor iedere tuin.

Artikel

Po0lgewicht

Poolhoogte

Baanbreedte

Pesaro Landscape

ca. 972 gr/m2

20 mm

200 en 400 cm

Ancona Landscape

ca. 1361 gr/m2

20 mm

200 en 400 cm

Fiorentina Voetbal/Balkon ca. 995 gr/m2

25 mm

200 en 400 cm

Milano Landscape

ca. 1334 gr/m2

25 mm

200 en 400 cm

Novara Landscape

ca. 1476 gr/m2

30 mm

200 en 400 cm

Arezzo Landscape

ca. 2300 gr/m2

40 mm

200 en 400 cm

Samengesteld uit hoogwaardige PE kwaliteitsgarens geproduceerd
in Holland.
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