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Kunstgras assortiment
Bij elk kunstgras geven wij aan waarvoor u het 't beste kunt gebruiken en adviseren wij u.
U zult zien dat wij bij elk soort kunstgras infillzand adviseren. Dit doen wij om 3 punten;
1. Het belangrijkste punt; Wanneer u over het kunstgras loopt, en u strooit geen
infillzand op het kunstgras, dan gaan de vezels minder snel recht over eind staan.
Door infillzand te gebruiken, blijft uw kunstgrasvezel langer rechtop staan. LET OP! Elk
soort kunstgras heeft infillzand nodig.
2. Het infillzand verzwaart de mat, waardoor de mat niet van zijn plaats komt.
3. Het oogt natuurlijk.
4. En het kunstgras heeft en langere levensduur.
Hieronder vindt u alle kunstgrassoorten die wij in het assortiment hebben.

Multiplay

19,95
Multiplay is een allround kunstgrastype
voor voornamelijk speelvelden. Met zijn

Briza

19,95
Briza kunstgras heeft een frisgroene
uitstraling met een bruin mosdraadje

Carex

24,95

Vragen? Bel ons
06-46118279
10 jaar garantie
Zacht en voelt natuurlijk
Voor ieder budget
BEKIJK ASSORTIMENT

Kunstgras Carex is één van de meest

Finesse Lite

25,95
Verrassend realistische uitstraling voor
zowel het oog als het gevoel.

Botanic 37

27,95
De Botanic 37 heeft allemaal hele fijne
vezels en ziet er levensecht uit. Het is

Urban Garden

28,95
TigerTurf Urban Garden is één van de
meest aantrekkelijke producten in het

Luzula - Serenity

29,95
Kunstgras Luzula - Serenity heeft een
natuurlijke uitstraling door een

Finesse de Luxe

34,95
TigerTurf Finesse de Luxe geeft u het
meest natuurlijk ogende gazon,

Liriope - Eden

37,95
Kunstgras Liriope - Eden is één van
onze topproducten uit de collectie. De

Vision

39,95
Vision laat zien waar TigerTurf voor
staat. Het is niet alleen het de meest

Top 3 kunstgras
Briza
Frisgroene uitstraling
ideaal voor in de tuin.

19,95

Showtuin

Kunstgras Hardenberg
Curatio Hoveniersbedrijf
Reindersdijk 24
7751 SJ Dalen
T. 06-46118279
E. jhm.timmer@curatio.nl

Carex
Best verkochte
kunstgras.

24,95
Finesse Lite
Verrassend
realistische look!

25,95
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