KUNSTGRASSERVICE

enjoy life enjoy perfection

KUNSTGRASSERVICE

Wij zijn pas
tevreden als
jij dat bent
Geniet het hele jaar door van
een prachtige tuin met minimaal
onderhoud. Bij Kunstgrasservice ben
je aan het juiste adres. Wij zijn dé
specialist om van jouw tuin een plaats
te maken om van te genieten!
Ook voor andere tuinprojecten kunt
u bij ons terecht zoals tuinpaden,
oprit, beplanting en afsluitingen. Door

jouw tuinspecialist in

Oost-Vlaanderen

onze specialisatie in kunstgras geven
wij u een gedetailleerde planning
van dag tot dag. Hierdoor zal u een
rustgevend gevoel beleven tijdens de
werkzaamheden.

Verleidelijk
mooi
Sinds 2011 zijn wij actief in het
plaatsen van het kunstgras Royal
Grass. Door de technologieën en
innovaties zoals V-shape®, MiNT®en
ReaDY®-technologie is ons kunstgras
niet meer van het echte gras te
onderscheiden.
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15 jaar garantie
Royal Grass® is sinds 2003 actief
in de productie van kunstgras.
Hierdoor bieden ze een garantie
van 15 jaar op UV-stralen, loskomen
van gelijmde naden en loskomen
van vezels.
Dit doen wij door na een installatie
uw garantie te registreren op een
garantiecertificaat.
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Royal Grass®

Wave

€33,95
per m2

Royal Grass®

Sense

Door de kortere vezels krijgt Royal Grass® Wave een uitdagend en

Royal Grass® Sense heeft een ietwat langere vezel, dat zorgt

stoer karakter, dat in elke tuin tot zijn recht komt. Het gras kan je

voor een wildere look. Deze grassoort is dan ook amper te

vergelijken met een recent gemaaid natuurlijk gazon.

onderscheiden van echt gras.

36 mm

hoogte graspol

€39,95
per m2

52 mm

hoogte graspol

ReaDY

ReaDY

V•shape

V•shape

MINT® Technology

MINT® Technology

Recycle programma

Recycle programma

Royal Grass®

Lush

€39,95
per m2

Royal Grass®

Deluxe

Royal Grass® Lush heeft een combinatie van fris groene en

Royal Grass® Deluxe is slijtvast en bestand tegen intensief

geelbruine kunstgras sprieten. Hierdoor krijgt dit type een zeer

gebruik. Dit gras bestaat uit vijf kleuren vezels die het gras een

natuurlijke nazomerse uitstraling.

ongekend frisse en verleidelijke charme geven.

42 mm

€42,95
per m2

hoogte graspol

ReaDY

36 mm

hoogte graspol

V•shape

V•shape

MINT® Technology

MINT® Technology

Recycle programma

Recycle programma

Royal Grass®

Seda

€29,95
per m2

Royal Grass®

Silk 25

Royal Grass® Seda is een voordelig type kunstgras met uitstraling!

Royal Grass® Silk 25 heeft een kortere vezel en is daarom ideaal

De vezels van Royal Grass® Seda zijn 30mm lang. De ideale

voor een kleine stadstuin, balkon en dakterras.

€31,95
per m2

hoogte voor een net gemaaide graslook.

30 mm

hoogte graspol

25 mm

hoogte graspol

V•shape

V•shape

MINT® Technology

MINT® Technology

Recycle programma

Recycle programma

De meest innovatieve
technologie
Ons doel is om de natuurlijke kenmerken van
ECHT gras één op één te kopiëren in het kunstgras
tot op microscopisch detail. Dat heeft tot
verschillende doorbraken geleid.
Royal Grass V-Shape®

V-SHAPE®

Leg je een grasspriet onder de microscoop dan zie je dat deze een
V-vorm heeft. Dat geeft het gras een stevige ruggengraat. Royal Grass®
is het enige kunstgras met diezelfde gepatenteerde V-vorm. Daardoor
blijft het mooi rechtop staan.

Micro Nerve Technology ®

MiNT®

Echt gras heeft een natuurlijke glans over zich. Die wilden
wij ook hebben voor ons kunstgras. De Micro Nerve Technology
(MiNT) zorgt ervoor dat ons gras qua glans nauwelijks van echt
gras is te onderscheiden.

De ruggengraat zorgt
dat de grasvezel mooi
rechtop staat.

Gekopieerd van de
natuur, de exclusieve
V-Shape.

Realistic Directional Yarn ®

ReaDY®

Echt gras is wispelturig: ieder sprietje staat anders. Met Realistic
Directional Yarn (ReaDY) hebben wij ons kunstgras ook die natuurlijke
wispelturigheid kunnen geven. ReaDY® technologie brengt kunstgras
tot leven.

15 jaar garantie

15 jaar garantie op alle gebreken die redelijkerwijs kunnen worden
geweten aan de fabricage van de grasmat.

De micro-nerven geven de
vezel een matte, zijdeachtige
kleur. De reflectie van licht
wordt door deze technologie
sterk gereduceerd.

Huisdieren
Vele dierenliefhebbers kampen met
het probleem dat natuurgras niet
bestand is tegen het rondrennen van
hun huisdieren. De tuin verandert in
een complete modderpoel. Om niet te
spreken van de urine die gele plekken
in het gazon achterlaat.
Kamp je met deze problemen, dan kan
kunstgras voor jou de ideale oplossing
zijn. Het is sterk, veilig en eenvoudig
schoon te houden.
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100% veilig
Royal Grass® kunstgras is getest
volgens de EN71-3 norm. Deze Europese
norm geldt als een van de strengste
normen op het gebied van veiligheid
en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt
voor speelgoed en voedselverpakking.
Al onze producten hebben deze test
doorstaan. Als één ding daarmee als
een paal boven water staat, is dat al
onze producten gegarandeerd veilig zijn.

Het milieu
Royal Grass® streeft er niet alleen
naar het mooiste kunstgras te maken,
ze willen dit ook nog eens op
een milieuvriendelijke manier doen.
Daarom is de fabriek uitgerust met
zonnepanelen die een derde van
de energie die nodig is voor het
produceren van onze kunstgrassen
opwekken. De fabriek is ISO 9001 en
14001 gecertificeerd. Dit betekent dat
ze aan de strengste Europese milieuen kwaliteitseisen voldoen.

Verouderd kunstgras
verwijderen en
verzamelen

Produceren van
nieuwe producten

Scheiden van
gras en mat

Verwerking tot nieuwe
grondstoffen

Recycling
Ieder heeft een verantwoordelijkheid
naar het milieu toe. Wij nemen die.
Dat doen we onder meer met ons
Conscious terugname- en recycling
programma. Zodra je jouw Royal
Grass kunstgras vervangt, nemen wij
het terug om te laten recyclen. Ook
het snijafval wat overblijft tijdens
het plaatsen verdwijnt niet op de
afvalberg.
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Ondergrond
Voor het leggen van kunstgras heb je
een goede ondergrond nodig, want
de ondergrond is minstens even
belangrijk als de kwaliteit van het
kunstgras zelf. Deze moet stabiel,
vlak, duurzaam en waterdoorlatend
zijn.
Wil je meer informatie over de
verschillende soorten ondergrond,
neem dan contact met ons op, wij
kunnen jou adviseren.
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Onderhoud
Met een kunstgras tuin kun je
jarenlang genieten van je tuin met
minimaal onderhoud. Want kunstgras
is onderhoudsvriendelijk, maar niet
onderhoudsvrij.
Hoeveel onderhoud je tuin, balkon of
dak vergt hangt af van verschillende
factoren. Zo zal een kunstgras tuin
met veel bomen, planten of landelijk
gelegen, iets meer onderhoudswerk
vragen dan een binnentuin zonder
beplanting. Wat de tuinen met
huisdieren betreft vergt een kleine tuin
relatief meer onderhoudswerk, dan een
iets grotere tuin.
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Belangrijkste onderhoudstips
•
•
•

•
•

•
•
•

Verwijder takken en bladeren alvorens deze composteren.
Elimineer het onkruid in de borders voordat deze zich kunnen uitzaaien.
Verwijder het onkruid, dit is vooral langs de randen waar de vervuiling van het terras
of de aarde van de border zal terechtkomen. Daarom is een terrasgoot of het plaatsen
van een afboording zeer nuttig.
Reinig jaarlijks, tijdens een drogere periode, de randen aan de kant van het terras en
gebruik hiervoor je vingers of een hark.
Verwijder steeds de uitwerpselen van jouw hond of andere huisdieren. Dit is natuurlijk
heel logisch. Spoel het kunstgras, bij lange droge periodes of een kleine tuin waar het
huisdier regelmatig plast, grondig af.
Zoutaanslag door chloor of andere verwijderen met water en zeep.
Wees voorzichtig met de barbecue, gemotoriseerde heggenschaar of andere tuin- en
bouwtoestellen waarvan de motor gloeiend heet kan worden.
TIP: Waarschuw telkens de hovenier of aannemer om hiermee rekening te houden.

Onderhoudsmaterialen

Onderhoudsproducten
Biologische onkruidverdelgers:
• Compo anti onkruid & mos. Dit product werkt ook bij lagere temperaturen en wordt
best verneveld op een droge ochtend.
Meer informatie: www.compo.be
• GreenClean® is een product tegen mos, korstmos, algen, groene aanslag en schimmel.
Te gebruiken voor kunstgras, terras, tuin-meubelen en daken.
Meer informatie: www.bmchemie.be/product/greenclean
Geurhinder & hondenurine:
• Azijn is een van de beste huis middeltjes. Besproei met een mengeling van 1/5de witte
azijn en 4/5de lauw water. Laat een nachtje rusten en spoel na met water.
• Capturine Pets BioCleaning is een biologische schoonmaakmiddel en zorgt ervoor dat
onaangename geuren van organische aard verdwijnen. Niet schadelijk voor mens, dier
of milieu. Naast toepassing op kunstgras is het ook geschikt voor op een terras en
rond kattenbakken. Je kunt dit product online bestellen.
Verf & lijm:
• White spirit. Gebruik dit enkel voor niet waterhoudende verf of lijm.
• Lauw water. Gebruik dit voor de waterhoudende verf of lijm.
Chloor & zoutaanslag:
• Lauw water met zeep. Meng lauw water met zeep en wrijf het met een spons over de
plaatsen waar dit voor komt

Verdelers Royal Grass® in België
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VDKUNSTGRASSEN

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Antwerpen / Vlaams-Brabant

Limburg / Vlaams-Brabant

Torhoutsesteenweg 628

Kwatrechtsteenweg 144

Kernenergiestraat 51a

Smisstraat 11

8400 OOSTENDE

9230 WETTEREN

2610 ANTWERPEN

3665 AS

059 55 08 60

0495 37 47 97

033 760 960

089 65 65 40

info@kunstgrascentrum.be

info@kunstgrasservice.be

info@vd-kunstgrassen.be

info@ecograss.be

KUNSTGRASCENTRUM

get inspired at

enjoy perfection
www.royalgrass.be

KUNSTGRASSERVICE
Regio Oost-Vlaanderen
info@kunstgrasservice.be
0495 37 47 97

