
Kunstgras Omschrijving Verkoopprijs per m²

 ForGrass 1

Kort en samengepakt kunstgras. Kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals openbare plaatsen, dakterrassen 

die niet betreden worden e.d. Gevoelsmatig een hard kunstgras (c-shape) met de estiek van echt gras.

Kleur: Lichtgroen.

Hoogte: +/- 22mm.

Gewicht: +/- 1740 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 19,95/m²

 ForGrass 2

Kort, zacht en duurzaam kunstgras tegen een lage prijs. Geschikt voor grote oppervlaktes en bedrijventerreinen. Gemakkelijk te 

plaatsen door de soepele backing. 

Kleur: Lichtgroen.

Hoogte: +/- 24mm.

Gewicht: +/- 2100 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 21,95/m²

 ForGrass 3

Middellang en duurzaam kunstgras met een traditioneel lichtgroene kleur. Top kwaliteit en super duurzaam door zijn versterkte 

C-shape vezel. Zeer goed basisproduct.

Kleur: Lichtgroen.

Hoogte: +/- 26mm.

Gewicht: +/- 1970 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 23,95/m²

 ForGrass 4

Populair kunstgras door zijn realistische uitstraling. Geschikt om te gebruiken in de privésfeer. Weinig tot geen gebruikssporen 

zichtbaar na het betreden door de verschillende richtingen van de vezels. Topper!

Kleur: Licht en donkergroene vezels gecombineerd.

Hoogte: +/- 35mm.

Gewicht: +/- 2140 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 25,95/m²

 ForGrass 5

Wild, donkergroen en rechtopstaand kunstgras. Zeer realistische uitstraling. Geschikt voor huiselijk gebruik tegen een goede 

prijs. 

Kleur: Licht en donkergroene vezels gecombineerd.

Hoogte: +/- 35mm.

Gewicht: +/- 2615 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 26,95/m²

 ForGrass 6

Duurzaam kunstgras met een traditioneel donkergroene kleur. Zeer goed basisproduct voor de hoogte van de kunstgrasvezel.

Kleur: Donkergroen.

Hoogte: +/- 35mm.

Gewicht: +/- 2560 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 26,95/m²

 ForGrass 7

Zacht en duurzaam vol kunstgras. Geschikt voor alle toepassingen door de versterkte vezels.  De vezels worden goed 

ondersteunt, daardoor is dit kunstgras zeer geschikt voor dagelijks gebruikt of sportvelden.

Kleur: Frisse zomergroene kleur.

Hoogte: +/- 35mm.

Gewicht: +/- 2615 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 31,95/m²

 ForGrass 8

Kunstgras met traditioneel donkergroene kleur.  Top kwaliteit en super duurzaam door zijn versterkte C-shape vezel. Geschikt 

voor alle toepassingen.

Kleur: Donkergroene kleur.

Hoogte: +/- 40mm.

Gewicht: +/- 2110 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 33,95/m²

 ForGrass 9

Zijdezacht en vol kunstgras door zijn hoge poolhoogte. Top kwaliteit en super duurzaam door zijn versterkte C-shape vezel. 

Geschikt voor alle toepassingen.  

Kleur: Frisse zomergroene kleur.

Hoogte: +/- 40mm.

Gewicht: +/- 3100 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 35,95/m²

 ForGrass 10

Zeer sterk kunstgras, tot 3 maal veerkrachtiger dan concurrerend kunstgras. Top kwaliteit en super duurzaam door zijn 

versterkte C-shape vezel. Geschikt voor alle toepassingen. 

Kleur: Frisse zomergroene kleur.

Hoogte: +/- 40mm.

Gewicht: +/- 3155 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 37,95/m²

 ForGrass 11

Super zacht, wild en realistisch kunstgras door zijn zeer hoge kunstgrasvezel.                                                                                                                              

Uniek op de kunstgrasmarkt!

Kleur: Frisse zomergroene kleur.

Hoogte: +/- 55mm.

Gewicht: +/- 2970 gr/m²

100% Europees product. Vrij van giftige stoffen en zware metalen.

€ 42,95/m²

Kunstgras - Kleur Omschrijving Verkoopprijs per m²

 TGS gekleurd
Kleurrijk en mooi kunstgras dat intensief gebruikt en bespeeld kan worden. Verschillende kleuren beschikbaar. Prachtig als 

decoratie of voor een kinderspeeltuin en scholen.
€ 49,95/m²

Kunstgras - Golf Omschrijving Verkoopprijs per m²

 Golf Stek en duurzame types puttinggreen kunstgras. € 50,00/m²

Accessoires Omschrijving Verkoopprijs per m²

 Geotextiel Stevige kunststof doek om onder het kunstgras te leggen. De kunstof doek vermijdt de groei van onkruid. € 1,45/m²

 Nadenbanden E.
Stevige enkelzijdige zelfklevende kunststof band om 2 stukken kunstgras aan de onderkant met elkaar te verbinden. Rollen van 

12cm x 20l.m. (Geen extra lijm meer nodig, direct droog)
€ 75,00/rol*

 Nadenbanden D.
Stevige dubbelzijdige nadenband. Deze nadenband kan gebruikt worden voor het bevestigen van het kunstgras aan terrastegels 

of gladde oppervlaktes. Rollen van 12cm op 10l.m. (Geen extra lijm meer nodig, direct droog)
€ 65,00/rol*

Transport Omschrijving Verkoopprijs per rol

 Transport Transportkosten per rol kunstgras. € 65,00/rol

Verkoopprijs Verkoopprijs incl. BTW

Prijzen zonder installatie kunstgras, grondwerken, transport en bij contante betaling. Bij betaling op 30 dagen + 10%.

Prijzen gelden voor 2013. Tussentijdse prijsverhoging onder voorbehoud

ForGrass x Zeer populair kunstgras type door zijn onderscheidende factor t.o.v. de concurrenten

The Garden Solutions - ForGrass kunstgras wordt geleverd op rollen van 2m of 4m breedt en een lengte van 25/30m. De prijzen zijn per m².

Garantie: 8 Jaar op verkleuring (UV). Leveringstermijn, op stock +/- 2 dagen, niet op stock +/- 7 dagen.

Alle kunstgrassen aangeboden zijn een 100% Europees product en vrij van zware metalen en giftige stoffen!

Prijzen geldig voor 2012/2013
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