premium dealer
royal grass

fijn!
Nóóit meer
maaien!
Of je nu een grote of kleine tuin hebt, balkon
of speeltuin, met het kunstgras van Royal
Grass blijft jouw gras altijd groener dan het
gras van de buren.
Door onze ervaring in aanleg op uiteenlopende locaties, kunnen
wij je adviseren welke soort het beste past bij de functionaliteit
van jouw tuin.
1. ReaDY technologie laat het gras er zeer realistisch uitzien;
2. Micro Nerve Technology geeft een natuurlijke reflectie;
3. De V-shape versterkt de grasvezel en blijft veerkrachtig.



Dus...gewoon even bellen: 0416 372 273

KUNSTGRAS

Hoewel een echt grasveld zo zijn charme heeft,
kost het simpelweg tijd en aandacht om het
gras mooi te houden. Royal Grass kunstgras is
hiervoor een zorgeloze oplossing!
Het aanleggen van kunstgras is uitermate geschikt
voor in de tuin, balkon, dakterras, speelplaats of
openbare ruimte. Het kunstgras dat wij gebruiken
is van de hoogste kwaliteit. Door gebruik te
maken van vooruitstrevende technologie, leveren
wij kunstgras dat bijna niet van echt gras te
onderscheiden is. Wij zorgen voor een prachtig
groen gazon, zonder dat je je zorgen hoeft te
maken over droogte, onkruid of onderhoud.

al 30 jaar dé specialist
in advies en aanleg
bekijk diverse soorten
in onze showtuin
onderhoudsvriendelijk
& lange levensduur
altijd een strak
eindresultaat

ReaDY
Door het gebruiken van de ReaDY technologie heeft
iedere kunstgrasvezel zijn eigen richting. Hierdoor krijgt
het kunstgras een natuurlijke uitstraling.
MiNT®
Door de Micro Nerve Technology wordt de reflectie van
het licht sterk verminderd, waardoor het gras niet glimt.
Door kleine nerven krijgt het gras een natuurlijke glans.
V-Shape®
Deze techniek is uit de natuur overgenomen en versterkt
iedere grasspriet in de rug met een nerf in de lengte.
Hierdoor blijven de grassprieten veerkrachtig.
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