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...hjemme I din hage
Fordelene
Sannsynligvis vet du alt om hvor mye tid som går med til å lage en gressplen, og ikke minst hvor
tidkrevende det er å holde den pen. Royal Grass® tilbyr ubetalelige fordeler:
•

En nydelig plen – ALLTID grønn uten vanning og med minimalt vedlikehold!

•

En plen som tåler intens bruk uten å bli slitt eller få brune flekker.

•

Det er bare å selge plenklipperen, den trenger du ikke lenger. Ei heller årlige kostnader får
du som å spraye, gjødsle, tilleggsåing eller ugress bekjempelse.

•

Det beste av alt er at du kan legge kunstgress der naturlig gress ikke kan gro, enten det er i
skyggen, under et tak, på en balkong eller på en tak terrasse.

•

Royal Grass® er fantastisk mykt å gå på, har en garantert lang levetid, pluss en 8 års garanti
på UV stabilitet og fargegaranti.

Royal Grass® kunstgress er som skapt for dagens livsstil!
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...kvalitets garanti
Siden etableringen I 2003, har Royal Grass® blitt et ledende varemerke innen innovative
kunstgress leverandører, og produktene er tilgjengelige I mer enn 30 land. Tusener av hage
eiere nyter allerede kvalitetsgresset Royal Grass® leverer. Som markedsleder har Royal Grass®
vært sitt ansvar bevisst både når det gjelder produktets kvalitet, å ta samfunnsansvar samt
forretningspraksis. Det er med bakgrunn i dette at Royal Grass® kan tilby deg kvalitets garanti.
Den naturlige V – formen
Fiber stråene og formen på dem som benyttes i Royal
Grass® er en tilnærmet identisk kopi av formen på
naturlige gress strå. En robust kjerne, ” Margen
” på fibrene gjør at stråene forblir så oppreist som
mulig. Resultatet av dette er et meget holdbart og
naturlig utseende gress. Denne formen på stråene er
patentert og eid av Royal Grass®. Alle våre anbefalte
hage produkter har dette unike fiberet. V – Formen
kombinerer en dekorativ verdi med et naturlig
utseende.

Utviklet av TenCate
Royal Grass® er produsert i Nederland og består
av fibre produsert hos Royal TenCate i samsvar
med nitidige og strengt overvåket kvalitets
standarder. Royal Grass® er stolt over å være
den eneste som kan tilby kunstgress for hager,
lekeplasser og parker med varemerket ” Powered
by TenCate” etiketten.
Garanti
Royal Grass® garanterer en plen med lang
holdbarhet. På grunn av vår historikk og erfaring,
kan vi en gjennomsnittsgaranti på 10 år på UV
stabilitet og farge ekthet.
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...trygt kunstgress
Fibrene fra TenCate som blir benyttet I produksjonen av Royal Grass® er utviklet I henhold

til den strenge tyske standarden DIN 18035 – 7 i en test ordning hvor alle anvendte polymer
sammensetninger og farger var representert. Med dette mens at ingen bly, kadmium. Krom, kobber,
kvikksølv, sink eller tinn over den strenge minimumsgrensen er målt til å lekke ut i grunnvannet!
Videre, gjennom en kvalitativ helse og risiko analyse utført i 2005 av en nederlandsk organisasjon
som heter TNO ( en organisasjon anvendt for forskning.) som ble etablert for å undersøke mulige
farer forbundet til bruk av Royal Grass®. Følgende eksponerings situasjoner ble dekket:
•

Mulig inhalering av stoffer fra Royal Grass® ved høy ute temperatur ( max 50C.)

•

Fiber i kontakt med øye.

•

Drikkevann som inneholdt lekkede stoffer fra Royal Grass® fibre.

•

Kontakt mellom sår hud og fibrene.

•

Svelging av/ suge på Royal Grass® fibre.

Konklusjonen basert på risikovurderingen vedrørende Royal Grass® er at produktet er
100% trygt til bruk i bolig områder og på offentlige områder.
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...ubegrensete muligheter

Royal Grass®...gresset som
lar deg skape den perfekte
plenen.

Royal Grass®...det perfekte
og fasjonable fundamentet for
din tak terrasse eller balkong.

Den optimale følelsen av gress – med minimalt vedlikehold. Skap din drømmehage, en fantastisk tak terrasse,
en ren lekeplass eller et innovativt takdekke. Bli inspirert av Royal Grass ® med sine endeløse muligheter. Royal
Grass®, ingen bryderi, bare følelsen av nydelig gress.

Royal Grass®...det ideelle
kompliment til din egen unike
stil.

Royal Grass®...For
områder hvor vanlig gress
ikke vil gro.
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...valget er ditt

Denne brosjyren inneholder bilder av hager som er dekket av av forskjellige Royal Grass®
produkter. Det beste produktet for din hage vil være avhengig av dine personlige ønsker
vedrørende farge kombinasjoner og mykhet på gresset. Naturlig nok vil du få et bedre inntrykk
ved å se på og røre ved produktet. Faktisk vil den beste måten å bli overbevist om Royal Grass®
sin kvalitet på, være ved å gå barføtt på gresset. Avtal et besøk for å teste gresset.
I denne brosjyren vil du finne våre mest populære produkter. For å være helt sikker på at du
velger det riktige produktet, anbefaler vi å ta kontakt med en av våre rådgiver som vil gi deg

Royal Grass ® Elite
•

En komplett gress tetthet med en mild

•

variant av naturlig gress farge.

•

40 mm. Høye gress strå.

•

Utstyrt med mosedekket ledning.

•

En nydelig, dyp grønn farge.

•

Tett gress og med ekstra slitestyrke.

gratis råd før du foretar ditt valg av gresstype.

Royal Grass ® Silk 25
•

Fine og fleksible strå.

Royal Grass ® Silk 35

•

25 mm. høye gress strå.

•

Fine og fleksible strå.

•

Hurtig og enkelt å montere.

•

35 mm. høye gress strå.

•

Utstyrt med mosedekket ledning.

•

Utstyrt med mose dekket ledning.

•

Fordelaktig pris.

•

Svært egnet som et mykt lekeplass dekke.

e-qual® product serie

E-qual serien representerer topp kvalitet eco
vennlig kunstgress som når det er utslitt og klart
for utskifting, er 100% resirkulerbart og klar til
produksjon av – enda mer – kunstgress. Så ditt
gress klar for destruksjon blir i stedet omgjort til rå
materiale for produksjon av Royal Grass®. Dermed
skapes en lukket produksjons sirkel/ sløyfe.

Royal Grass ® EcoSense
•

Fine og fleksible strå.

•

35 mm. Høye gress strå.

•

Ekstremt mykt å gå på.

•

Utstyrt med mosedekket ledning.

•

100% Vugge til vugge.

•

100% gjenbruk for produksjon av kunstgress.

Produkter fra Royal Grass® e – qual serie

•

Produsert på en bærekraftig måte.

er laget av polyolefine stoffer ( PP og

•

Miljøvennlig rå materiale.

PE) som også benyttes i matindustrien.

•

Lukket produksjons sløyfe.

Royal Grass® er 100% trygt for private og

•

Reduserer bruk av vann.

offentlige områder.
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...montering I hagen din
Royal Grass® kan I prinsippet bli lagt hvor som helst. Der er allikevel noen betingelser som må
oppfylles for å oppnå det beste resultatet. En god og jevn overflate er viktig for vekten av kunstgresset
og for å gi gresset så lang holdbarhet som mulig.
Å montere kunstgress krever profesjonell kunnskap. Aspekter som må tas til følge er underlaget,
været og effekten været har på gresset ved montasje. Akkurat som teppelegging krever legging av
kunstgress kunnskap og erfaring, særlig ved kutting av kanter og tilpassing av skjøtene. Naturligvis
endrer vanskelighetsgraden seg i henhold til valgte gress kvalitet eller formen på hagen. Derfor er
montasjen best å overlate til profesjonelle.
Vedlikehold
Royal Grass® vil gi deg mange år med glede og med minmale krav til vedlikehold. Her er noen enkle
vedlikeholdstips for at gresset skal se best ut.
•

Hold gresset rent for rusk og blader.

•

Fjern blader ved enten å bruke en bladblåser eller rive.

•

Fjern ugress umiddelbart for å hindre frøene å spre seg.

•

Benytt rent vann til å spyle av søl, som f.eks brus eller smeltet iskrem.

•

Dyre ekskrementer fjernes ved bruk av såpemiddel og vann.

•

Børst gresset jevnlig ved å benytte en hard feiekost.

•

Forhindre varme elementer å komme i kontakt med gresset for å forhindre smelting av fibrene.

Denne brosjyren er gitt deg av:

STK Gress AS
Presteheia 63
4633 Kristiansand.S

www.royalgrass.com

