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GRAAG STELLEN
WIJ ONS AAN U VOOR!
GardenGrass is totaalleverancier voor alles op het gebied van
kunstgras voor elke denkbare toepassing.
Bent u als wederverkoper op zoek naar een betrouwbare leverancier voor het leveren van
uw kunstgras? Bij GardenGrass kunt u terecht voor het leveren van uw KUNSTGRAS en
alle AANLEGMATERIALEN voor de installatie. Als zakenpartner kunt u rekenen op een
gevarieerde collectie met uitstekende prijzen en enkel Europese producten die voldoen
aan de hoogste Europese kwaliteitsnormen.

GARDENGRASS BIEDT 300%
100% MARGE

100% MAATWERK

100% ONTZORGEN

GardenGrass biedt u minimaal
100% bruto marge op de
advies-verkoopprijs inclusief
BTW. Dit betekent dat u
minimaal 65% marge heeft
op de advies-verkoopprijzen
exclusief BTW.

GardenGrass levert haar kunstgras
1. Legend
kwaliteiten op 2 en 4 meter breed.
Deze breedtes zijn te combineren
en inzetbaar in één project.

GardenGrass levert ook een compleet
assortiment aanlegmaterialen.

Maatwerk is hierdoor geen probleem
waarbij het snijverlies minimaal wordt.

Symbol
Wij ontnemen dan ook graag u zorg door
het kunstgras en de benodigde aanlegmaterialen voor één project compleet aan u
te leveren.

Gardengrass levert een
compleet programma valdempingsplaten

Explana

Not O

Ok. The correct

Een veilige en zachte ondergrond creëren voor onder uw kunstgras die
tegelijkertijd ook nog valdempend is (denk aan toepassingen met speeltoestellen). Naast het belangrijkste kenmerk, het voorzien van valdemping onder het kunstgras, is het gelijktijdig ook nog eens egaliserend,
drukverdelend en drainerend.
Onderstaande twee kunstgras kwaliteiten zijn officieel gecertificeerd
volgens de Nederlandse norm NEN-EN 1177 anno 2019, in combinatie
met onze valdempingsplaten: Save Play DB 30mm en Multi 24mm.
Waardoor uitermate geschikt voor intensief sport en speel gebruik!

Direct uit voorraad leverbaar in 5 verschillende hoogtes
20mm 		
25mm
35mm		
45mm
55mm

2-21

Aanlegmateriaal
GardenGrass biedt u ook een compleet assortiment aanleg
materialen, benodigd bij het installeren van kunstgras.

Ondersteuning
bij projecten
KSP ons zusterbedrijf, is gespecialiseerd in het aanleggen, onderhouden en renoveren van sport- en speelplekken in Nederland en
België. Om de kwaliteit en flexibiliteit te kunnen garanderen voert
KSP het werk uit met eigen mensen en machines

U kunt ieder project met kunstgras aannemen maar niet per se
zelf willen aanleggen. Wij staan u dan graag bij qua: begeleiding,
advisering, calculeren, installatie en onze brede expertise met
betrekking tot de aanleg van kunstgras!

Kunstgrashaken

Drukverdelend doek;
stabiliseert de onderbouw
van het kunstgras

Kit en lijmband; voor het verlijmen van kunstgrasnaden

Kwartszand;
het bezanden van het kunstgras met dit speciale zand

Zelfklevende lijmband;
voor het snel en gemakkelijk
verlijmen
van kunstgrasnaden

2-componenten
lijmtube
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GARDENGRASS

DE PARTNER VOOR KUNSTGRAS

GARDENGRASS DE PARTNER VOOR
• Natuurlijk kunstgras voor
tuinen, speel- en sport projecten.
• Kunstgras met gecertificeerde valdemping.
• Compleet assortiment aanlegmaterialen
• Maatwerk voor ieder project met enkel kwalitatief
hoogwaardige producten
• Totaaloplossingen, advies, installatie,
onderhoud en reparatie.
RUIM 50.000 M² KUNSTGRAS OP VOORRAAD
Gardengrass
Nederland B.V.
Vijzelweg 16
8243 PM Lelystad (NL)
+31(0)320-746012
info@gardengrass.nl
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TUIN

SPEEL

SPORT

LANDSCAPING

LOGO’S & MARKERING

