Meest

Specificaties

Exclusive Green Fresh - 45

gekozen

Op zoek naar heerlijk zacht en vol kunstgras met een natuurlijke uitstraling? Kies dan voor de Exclusive Green Fresh 45. Dit is kunstgras dat natuurlijk gras het beste benadert. Het gras heeft een frisse voorjaarstint, die het hele jaar door de uitstraling geeft van een
goed verzorgd gazon. Exclusive Green Fresh 45 is samengesteld uit speciaal ontwikkeld non directional garen. Deze eigenschap zorgt
ervoor dat het garen alle kanten op gaat staan, waardoor en (nagenoeg) geen vleug meer zichtbaar is. Het gras ziet er hierdoor vanuit
elke hoek natuurgetrouw uit. Het garen is ook non gloss (het glanst niet). Door de hoogte van maar liefst 45 mm. voelt het gras
heerlijk vol aan en heeft het een weelderige uitstraling. Hét kunstgras voor lange, luie zomerdagen in de tuin. Als u kiest voor het
Nimaaini totaalplan zijn ook tijdens de aanleg geen zweetdruppels nodig. Wij nemen graag al het werk uit handen!

Exlusive Green Fresh - 45

Product:
Land van herkomst:
Vezel samenstelling:

Vezel dTex:
Kwaliteit:

Tuft doek:
Coating:
Water doorlaatbaarheid:
Grasvezel hoogte:
Totale hoogte:
Garengewicht:
Totaalgewicht:
Deling:
Steken per m1:
Steken per m2:
Rolbreedte:
Rollengte:

Non infill
Nederland
100% polyethyleen monofilament
en polypropyleen wortelzone.
(UV-stabiel)
PE 12.200/14 + PP 3.500/8
100% volgende de Europees normen.
Vrij van giftige stoffen en zware
metalen.
PE + PP, UV gestabiliseerd,
+/- 155 gr./m2
SBR latex, +/- 880 gr./m²
(drooggewicht)
60 liter/min/1 m²
45 mm
47 mm
2.150 gr/m²
3.155 gr/m²
3/8”
120
12.600
4 meter
+/- 25,2 meter

Prijs per m2: € 39,95

Exclusive Green Fresh - 45 i.c.m.

Kunstgras laten leggen
1. Inventariseren
Situatie opnemen
Vrijblijvende offerte
Planning

2. Juiste ondergrond
Afgraven en afvoeren
Aanvullen zandbed
Aantrillen

3. Kunstgras leggen
Egaliseren
Leggen drukverdeeldoek
Leggen kunstgras
Opleveren
Compleet geleverd, totaal ontzorgd.

Totaalprijs op basis van offerte

Nimaaini Kunstgras
Boonkweg 21B
7482 RG Haaksbergen

088 - 501 55 01
06 - 504 638 84

WHATSAPP ONS

info@nimaaini-kunstgras.nl
www.nimaaini-kunstgras.nl

Bezoek onze showtuin
Ervaar ons kunstgras zelf
Bouwcenter Nobel
Rietmolenweg 10
7482 NX Haaksbergen
Doordeweeks open van 07:00 - 17:30
Zaterdag open van 08:00 - 16:00

Met het Nimaaini Totaal Plan kiest u voor de complete aanleg
van het kunstgras. Hierboven ziet u welke stappen er worden
doorlopen. Van de inventarisatie tot de uiteindelijke oplevering.
De cijfers in de technische specificaties kunnen door innovatie
en technische verbetering +/- 10% afwijken.

