COLLECTIE 2021-2022

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

€45,95
per m2

52 mm
HEIGHT

toepassingen kan worden gebruikt.

HEIGHT

V•SHAPE

V•SHAPE

MiNT® TECHNOLOGY

MiNT® TECHNOLOGY

ReaDY®

ReaDY®

Zomers vol gazon met dichte, hoge grassprieten
waardoor het een ‘dikke’ grasmat is die voor vele

Lush

42 mm

€40,95
SUNTEC

per m2

Gras met een na-zomerse look door de toegevoegde
bruine sprieten waardoor het ‘perfecte’ er net vanaf
is en daardoor dus zeer natuurlijk.

SUNTEC

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

Blossom

€42,95
per m2

50 mm

30 mm

HEIGHT

HEIGHT

V•SHAPE

V•SHAPE

MiNT® TECHNOLOGY

MiNT® TECHNOLOGY

Wat wildere, natuurlijke uitstraling. Vol groen gras

€37,95

dat door de super zachte vezels een genot aan de
blote voeten is.

Aura

per m2

ReaDY®

Vers gemaaid lente gras. Deze extreem zachte
grassprieten maken het gras zeer geschikt
voor ravottende kinderen in uw tuin.

ReaDY®

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

Bloom

€42,95
per m2

52 mm

52 mm

HEIGHT

HEIGHT

V•SHAPE

V•SHAPE

MiNT® TECHNOLOGY

MiNT® TECHNOLOGY

Opgroeiende tieners die niets liever doen dan

€40,95

spelen in de tuin? Bloom kan tegen een stootje en
ziet ertoch zeer fraai en natuurlijk uit.

Sense

per m2

ReaDY®

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

ReaDY®

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

Wave

36 mm

Deluxe

HEIGHT

36 mm

€35,95
per m2

V•SHAPE

HEIGHT

MiNT® TECHNOLOGY

V•SHAPE

Realistisch, kort gemaaid en speels groen gras.
Met Wave heb je meer tijd om te relaxen en te
genieten van je tuin.

€43,95
ReaDY®

per m2

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

MiNT® TECHNOLOGY

RECYCLEBAAR

RECYCLEBAAR

100% SAFE

100% SAFE

GARANTIE

GARANTIE

Silk 35

€40,95
per m2

Seda
35 mm

30 mm

HEIGHT

HEIGHT

V•SHAPE

V•SHAPE

Een zijdeachtig voelend gras dat heerlijk volumineus is.
Door deze zachtheid, gecombineerd met duurzaamheid,
is het een ideaal gras voor jonge gezinstuinen.

€30,95
MiNT® TECHNOLOGY

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.

WIJ RECYCLEN
ONS KUNSTGRAS
Ieder heeft een verantwoordelijkheid
naar het milieu toe. Wij nemen die.
Dat doen we onder meer met ons
Conscious terugname- en recycling
programma.

Recycling
kunstgras

Verouderd kunstgras
verwijderen en
verzamelen

Scheiden van
gras en mat

EEN VERANTWOORDE KEUZE!
Het Conscious Take Back programma: zodra je je Royal Grass® kunstgras vervangt,
nemen wij het in om het te laten recyclen. Ook snijafval – het kunstgras dat over
blijft bij het leggen – verdwijnt niet op de afvalberg. Tot nu toe zijn wij de enige
aanbieder van kunstgras met dit programma al hopen we dat anderen snel volgen.
Dat zijn we verplicht aan de wereld, vinden wij, en verplicht aan de toekomst.
Het recyclen van Royal Grass® kunstgras zit overigens in de prijs inbegrepen.
Het enige wat je hoeft te doen is bij jouw dealer aangeven dat je het gras wilt laten
recyclen zodra je nieuw Royal Grass® kunstgras bestelt.

Produceren van
nieuwe producten

Verwerking tot nieuwe
grondstoffen

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.

www.royalgrass.nl

