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GENIET VAN
HET LEVEN
Je vrije tijd is schaars. Die besteed
je liever aan andere dingen dan aan
maaien, verticuteren en bemesten van
je gras. Die besteed je liever aan elkaar.
Aan je vrienden. Jezelf. Het leven. En dus...
Kies je voor Royal Grass® kunstgras.

VERLEIDELIJK
MOOI
Ons gras is een zo natuurgetrouwe
replica van echt gras. Het lijkt op gras.
Het voelt als gras.
Het ís gras.

GEGARANDEERD
GOED
Al sinds 2003 hebben wij ervaring met
het produceren van kunstgras en we
hebben gedurende deze periode een
aantoonbare reputatie opgebouwd.
Je krijgt dan ook 15 jaar garantie
waardoor je tuingenot verzekerd is
voor de lange termijn.

Royal Grass V-Shape ®
Leg je een grasspriet onder de microscoop dan zie je dat deze een V-vorm heeft.

V-SHAPE®

Royal Grass® is het enige kunstgras met diezelfde gepatenteerde V-vorm. Dit, in combinatie
met de verstevigde ruggengraat, zorgt ervoor dat de grasspriet mooi rechtop blijft staan.

Micro Nerve Technology ®
Echt gras heeft een matte, natuurlijke glans over zich. Deze hebben wij zo goed

DE MEEST
INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE
Ons streven is om de natuurlijke
kenmerken van echt gras één op één te kopiëren;
tot op microscopisch detail. Dat heeft tot
verschillende doorbraken geleid.

MiNT®

mogelijk nagebootst. De Micro Nerve Technology (MiNT) zorgt ervoor dat ons
gras qua glans nauwelijks van echt gras is te onderscheiden.

Realistic Directional Yarn ®
Echt gras is wispelturig: ieder sprietje staat anders. Met Realistic Directional
Yarn (ReaDY) hebben wij ons kunstgras ook die natuurlijke wispelturigheid

ReaDY®

kunnen geven. ReaDY® technologie brengt kunstgras tot leven.

SunTEC
Met SunTEC als nieuwste ontwikkeling is Royal Grass® nu leverbaar met
zongebruinde grassprieten. Natuurlijk zijn niet alle sprieten bruin, maar slechts
één enkele spriet per graspol. Daarmee heeft het gras een natuurlijke zomerse
uitstraling waarbij het gras net niet perfect is en juist daarom perfect in de
zomerse tuin past.

15 jaar garantie
15 jaar garantie op alle gebreken die redelijkerwijs kunnen worden geweten
aan de fabricage van de grasmat.

ROYAL GRASS®
COLLECTIE
Wij produceren kunstgras dat er
werkelijk uit ziet als echt gras. Van
weelderig gras dat misschien net
gemaaid zou moeten worden, tot mooi
kort gemanicuurd gras. Van gras dat
er uit ziet alsof er een hete zomerzon
op heeft geschenen, tot gras dat er
prachtig groen uit ziet.

Bliss

52 mm
HEIGHT

V•SHAPE

MiNT® TECHNOLOGY

ReaDY®

€44,95
incl. btw.
per m2

Zomers vol gazon met dichte, hoge grassprieten
waardoor het een ‘dikke’ grasmat is die voor vele
toepassingen kan worden gebruikt.

SUNTEC

RECYCLEBAAR

100% SAFE

GARANTIE

Lush

€39,95
incl. btw.
per m2

42 mm
HEIGHT

is en daardoor dus zeer natuurlijk.

50 mm

V•SHAPE

HEIGHT

MiNT® TECHNOLOGY

V•SHAPE

ReaDY®

MiNT® TECHNOLOGY

Gras met een na-zomerse look door de toegevoegde
bruine sprieten waardoor het ‘perfecte’ er net vanaf

Blossom

€41,95
SUNTEC

incl. btw.
per m2

Wat wildere, natuurlijk uiterlijk. Vol groen gras dat
door de super zachte vezels een genot aan de
blote voeten is.

ReaDY®

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

Aura

€36,95
incl. btw.
per m2

30 mm

52 mm

HEIGHT

HEIGHT

V•SHAPE

V•SHAPE

MiNT® TECHNOLOGY

MiNT® TECHNOLOGY

Vers gemaaid lente gras. Deze extreem zachte

€41,95

grassprieten maken het gras zeer geschikt
voor ravottende kinderen in uw tuin.

Bloom

ReaDY®

incl. btw.
per m2

Opgroeiende tieners die niets liever doen dan
spelen in de tuin? Bloom kan tegen een stootje en
ziet ertoch zeer fraai en natuurlijk uit.

ReaDY®

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

Sense

€39,95
incl. btw.
per m2

52 mm

uit mag zien.

36 mm

HEIGHT

HEIGHT

V•SHAPE

V•SHAPE

MiNT® TECHNOLOGY

MiNT® TECHNOLOGY

Één van de best-sellers! De ultieme ‘wildere’ tuin
look, voor als het gras er wat minder gemanicuurd

Wave

€33,95
ReaDY®

incl. btw.
per m2

Realistisch, kort gemaaid, speels groen gras. Dat
biedt Wave u aan waarmee u kunt relaxen en
geniet van uw tuin.

ReaDY®

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

Deluxe

€42,95
incl. btw.
per m2

Seda
36 mm

30 mm

HEIGHT

HEIGHT

V•SHAPE

V•SHAPE

Stevige grassprieten in 3 kleuren maken dit dichte
gras erg robuust en geschikt voor zeer intensief
gebruik voor allerlei toepassingen.

€29,95
MiNT® TECHNOLOGY

incl. btw.
per m2

Prachtig zomers, goed onderhouden, in een wat
kortere open structuur waardoor het een
verrassend effect krijgt.

MiNT® TECHNOLOGY

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

OERSTERK
Royal Grass® is een premium kwaliteit
kunstgras waar alleen de allerbeste
grondstoffen voor worden gebruikt. Het
is ongekend veerkrachtig en oersterk.
Laat je hond lekker rennen en ravotten
op het gras. Geen enkel probleem!
Royal Grass® zal niet in een modderpoel
veranderen. Een ‘ongelukje’ zit in een
klein hoekje. Maar wees gerust, urine
tast het gras niet aan en alles is snel en
eenvoudig te reinigen.

100% VEILIG
Royal Grass® kunstgras is getest volgens
de EN71-3 norm. Deze Europese norm
geldt als een van de strengste normen
op het gebied van veiligheid en wordt
bijvoorbeeld ook gebruikt voor speelgoed.
Al onze producten hebben deze test
doorstaan. Als één ding daarmee als een
paal boven water staat, is dat al onze
producten gegarandeerd veilig zijn.

ROYAL GRASS
IS RECYCLEBAAR
Iedereen heeft een verantwoordelijkheid
naar het milieu toe. Wij nemen deze
verantwoordelijkheid. Dit doen wij niet
alleen door duurzaam te werken, maar
ook veiligheid van mens én dier staat
bij ons voorop, daarom zijn al onze
producten 100% veilig.

EEN
VERANTWOORDE
KEUZE!
Royal Grass heeft als belangrijke
doelstelling om zo min mogelijk impact
te hebben op het milieu. Daarom
hebben Royal Grass en haar partners
een verklaring getekend waarin alle
partijen zich binden aan de plannen
voor een circulaire kunstgraseconomie.
Conform deze circulaire principes wordt
de herbruikbaarheid van kunststoffen
gemaximaliseerd, en het afval daarvan
verminderd.
Door zich te committeren aan de milieudoelstellingen begrijpen Royal Grass en
haar partners hun verantwoordelijkheden
en zetten daarmee een belangrijke stap in
het realiseren van die doelstellingen.

DUURZAAM
We streven er niet alleen naar het mooiste
kunstgras te maken, we willen dit ook nog
eens op een milieuvriendelijke manier
doen. Onze fabriek is daarom uitgerust met
zonnepanelen die ons voorzien van een
groot deel van de energie die nodig is voor
het produceren van onze kunstgrassen.
Niet voor niets is onze fabriek ISO 9001
en 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat
we aan de strengste Europese milieu- en
kwaliteitseisen voldoen.

ONDERGROND
Voor het leggen van kunstgras heb je
een goede ondergrond nodig, want de
ondergrond is minstens even belangrijk
als de kwaliteit van het kunstgras zelf.
Deze moet stabiel, vlak, duurzaam en
waterdoorlatend zijn.
Wil je meer informatie over de
verschillende soorten ondergrond,
neem dan contact met ons op, wij
kunnen jou adviseren.

ONDERHOUD
Met een kunstgras tuin kun je
jarenlang genieten van je tuin met
minimaal onderhoud. Want kunstgras
is onderhoudsvriendelijk, maar niet
onderhoudsvrij.
Hoeveel onderhoud je tuin, balkon of
dak vergt hangt af van verschillende
factoren. Zo zal een kunstgras tuin
met veel bomen, planten of landelijk
gelegen, iets meer onderhoudswerk
vragen dan een binnentuin zonder
beplanting. Wat de tuinen met
huisdieren betreft vergt een kleine tuin
relatief meer onderhoudswerk, dan een
iets grotere tuin.

BELANGRIJKE
ONDERHOUDTIPS
• 	Verwijder takken en bladeren alvorens deze
composteren.

• 	Elimineer het onkruid in de borders voordat deze zich
kunnen uitzaaien.
•	Verwijder het onkruid, dit is vooral langs de randen
waar de vervuiling van het terras of de aarde van de
border zal terechtkomen. Daarom is een terrasgoot of
het plaatsen van een afboording zeer nuttig.
•	Reinig jaarlijks, tijdens een drogere periode, de randen
aan de kant van het terras en gebruik hiervoor je
vingers of een hark.
•	Verwijder steeds de uitwerpselen van jouw hond of
andere huisdieren. Dit is natuurlijk heel logisch. Spoel
het kunstgras, bij lange droge periodes of een kleine
tuin waar het huisdier regelmatig plast, grondig af.
•	Zoutaanslag door chloor of andere verwijderen met
water en zeep.
•	Wees voorzichtig met de barbecue, gemotoriseerde
heggenschaar of andere tuin- en bouwtoestellen
waarvan de motor gloeiend heet kan worden.
•	TIP: Waarschuw telkens de hovenier of aannemer om
hiermee rekening te houden.

ONDERHOUDSPRODUCTEN
Biologische onkruidverdelgers
Compo anti onkruid & mos. Dit product werkt ook bij
lagere temperaturen en wordt best verneveld op een
droge ochtend.
Meer informatie: www.compo.be
GreenClean® is een product tegen mos, korstmos, algen,
groene aanslag en schimmel. Te gebruiken voor kunstgras,
terras, tuin-meubelen en daken.
Meer informatie: www.bmchemie.be/product/greenclean
Geurhinder & hondenurine
Azijn is een van de beste huis middeltjes. Besproei met
een mengeling van 1/5de witte azijn en 4/5de lauw water.
Laat een nachtje rusten en spoel na met water.
Capturine Pets BioCleaning is een biologische
schoonmaakmiddel en zorgt ervoor dat onaangename
geuren van organische aard verdwijnen. Niet schadelijk
voor mens, dier of milieu. Naast toepasing op kunstgras is
het ook geschikt voor op een terras en rond kattenbakken.
Je kunt dit product online bestelen.
Verf & lijm
White spirit > 	Gebruik dit enkel voor niet waterhoudende
verf of lijm.
Lauw water > 	Gebruik dit voor de waterhoudende verf of
lijm.
Chloor & zoutaanslag
Lauw water met zeep. Meng lauw water met zeep en wrijf
het met een spons over de plaatsen waar dit voor komt.

VERDELERS
ROYAL GRASS®
IN BELGIË

West-Vlaanderen
Torhoutsesteenweg 628
8400 OOSTENDE
059 55 08 60
info@kunstgrascentrum.be

Oost-Vlaanderen
Kwatrechtsteenweg 144
9230 WETTEREN
0495 37 47 97
info@kunstgrasservice.be

Antwerpen / Vlaams-Brabant
Kernenergiestraat 51a
2610 ANTWERPEN
033 760 960
info@vd-kunstgrassen.be

Limburg / Vlaams-Brabant
Smisstraat 11
3665 AS
089 65 65 40
info@ecograss.be

www.royalgrass.be

