Specificaties

Luxury Green Fresh - 42
De Luxury Green Fresh 42 maakt zijn naam meer dan waar. Door de hoogte van maar liefst 42 mm voelt het gras heerlijk vol aan.
Het heeft een bijzonder mooie en natuurlijke uistraling. Pure Luxe! De Luxury Green Fresh 42 is samengesteld uit zowel brede als
smalle garens, voor een super realistisch effect. De garens zijn daarnaast geoptimaliseerd met de non directional techniek. Hierdoor
maakt het niet uit hoe je er naar kijkt. Het blijft vanuit ieder oogpunt het meest natuurlijke kunstgras dat er is. Als u kiest voor het
Nimaaini totaalplan zijn ook tijdens de aanleg geen zweetdruppels nodig. Wij nemen u graag al het werk uit handen!

Luxury Green Fresh - 42

Product:

Non infill
Land van herkomst:

Nederland

Vezel samenstelling:

100% polyethyleen monofilament
en polypropyleen wortelzone.
(UV-stabiel)

Vezel dTex:

PE 8.400/8 + PP 4.800/8

Kwaliteit:

100% volgende de Europees normen.
Vrij van giftige stoffen en zware
metalen.

Tuft doek:

PE + PP, UV gestabiliseerd,
+/- 135 gr./m2

Coating:

SBR latex, +/- 835 gr./m²
(drooggewicht)

Water doorlaatbaarheid:

60 liter/min/1 m²

Grasvezel hoogte:

42 mm

Totale hoogte:

44 mm

Garengewicht:

1.760 gr/m²

Totaalgewicht:

2.720 gr/m²

Deling:

3/8”

Steken per m1:

130

Steken per m2:

13.650

Rolbreedte:

4 meter

Rollengte:

+/- 20 meter

Nimaaini Kunstgras

088 - 501 55 01
06 - 504 638 84

WHATSAPP ONS

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

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

Prijs per m2: € 34,95

Boonkweg 21B
7482 RG Haaksbergen

Luxury Green Fresh - 42 i.c.m.

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.

