N E T EC H T G R A S,
M A A R DA N B E T E R.
Zeg vaarwel tegen eindeloos wieden, bewateren en maaien met de hulp van Namgrass. Ons
assortiment kunstgras ziet er niet alleen uit als een onberispelijk onderhouden gazon, het voelt
bovendien ook net zo zacht aan als het echte werk.
Elk van onze producten werd met zorg en aandacht gemaakt, waardoor ze duurzaam,
gemakkelijk schoon te maken en bestand zijn tegen intensief gebruik van spelende kinderen
en huisdieren. Het beste van dit alles is dat onze producten er het hele jaar door frisgroen en
feilloos uitzien, waardoor je het perfecte excuus hebt om in de warme zomermaanden een
tuinfeest of barbecue te houden.

V E RVA A R D I G D I N B E LG I Ë .

Het is gemakkelijk om te vallen voor de look en feel van onze Namgrass producten, maar we
weten dat uiterlijk niet alles is - dus waarom nog kiezen voor Namgrass?

We zijn trots op onze afkomst en zijn ervan overtuigd dat onze kunstgrasproducten van de
hoogste kwaliteit zijn.
We volgen een strikt onderzoeks-, ontwikkelings-, productie- en distributieproces om ervoor te
zorgen dat het kunstgras dat je ontvangt, in topconditie is.

Namgrass gebruikt een uniek
‘Tuftlock’ systeem waardoor
de vezels altijd mooi rechtop
blijven staan, ongeacht de
weersomstandigheden.

Bij Namgrass zijn we experts op het vlak van vloerbedekking en zijn we oorspronkelijk
begonnen als fabrikant van tapijtproducten, vervolgens hebben we deze expertise uitgebreid
naar de kunstgrasmarkt.

Kwaliteit van de vezels – Namgrass
gebruikt enkel de hoogste kwaliteit
voor de productie van zijn kunstgras.

We hebben meer dan 30 jaar ervaring en produceren voortdurend innovatieve producten.

Al onze producten genieten 10 jaar
fabrieksgarantie.

Namgrass controleert of elke
productie de juiste mix van
materialen, dikte en aantal vezels
heeft.
Alle grassoorten hebben een sterke
latex backing voor een uitstekende
bescherming en stevigheid.
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GREEN BLISS
Budgetvriendelijk.

GREEN DOWNTON
Onderscheidend.

€ 16,00 per m2
Ontwikkeld als een budgetvriendelijk product,
voorzien van dunne vezels met een lengte
van 29mm, wat zorgt voor extra veerkracht.

ER IS EEN NAMGRASS
VO O R I E D E R E E N .
Of je nu Namgrass wil voor kinderen, huisdieren, sport of
het creëren van de perfecte tuin,... Namgrass biedt een
breed gamma aan kunstgrassen.

€ 27,00 per m²
Wil je gras dat een gedurfde look nalaat?
Green Downton is hiervoor perfect. Met
een poolhoogte van 37mm onderscheidt dit
kunstgras zich echt van de massa. Door het
zachte en duurzame karakter is dit bovendien
dé favoriet voor alle landschapsprojecten.

GREEN FUSION
Slijtvast.

€ 19,00 per m2

GREEN SERENITY
Frisse look.

Blijf actief in je eigen tuin met deze
slijtvaste en groene oplossing, de perfecte
keuze voor drukke gezinnen of huisdieren.

GREEN MOTION

€ 32,00 per m²

Prijs-kwaliteit de beste keuze.

GREEN ENVIE
Frisgroen gazon.

€ 21,00 per m2

€ 30,00 per m²

Dit kunstgras is specifiek ontworpen om
een maximale prijs-kwaliteitverhouding
te kunnen garanderen.

Ontwikkeld volgens de modernste
vezeltechnologie. Luxueuze, zachte vezels en
een frisgroene kleurtint, creëren de look van
een perfect gemaaid gazon. De poolhoogte
van 35mm zorgt bovendien voor een uniek,
dense product tegen een scherpe prijs.

GREEN CHANTELLE
Unieke structuur.

Volgens recente technologie uitgewerkt
met een meerkleurige vezel, in lichtere
tinten groen. Dit zorgt ervoor dat Green
Serenity een frisse look nalaat van zodra het
geïnstalleerd is.

GREEN TOUCH
Zacht en luxueus.
€ 35,00 per m²

€ 24,00 per m2
Green Chantelle werd ontworpen om het
effect van een licht onregelmatige
gazonstructuur na te bootsen.

GREEN MEADOW
Authentiek gazon.

€ 25,00 per m
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Al onze soorten zien er echt uit, maar Green Meadow zal
zelfs de tuinman doen twijfelen. Dankzij zijn weelderige
vezels van 30mm lang én zijn hoge densiteit.

* Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
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GREEN WAVE
Feilloos.

De unieke dense structuur en de zachte
feel behagen veel kunstgrasliefhebbers. De
vezels van dit product zijn vervaardigd met
een unieke ‘satijn’ afwerking wat het realisme
nog meer versterkt.

€ 31,00 per m²
Kracht, kleur en lengte, dé ingrediënten
bij uitstek om van onze Green Wave één
van onze meest gracieuze kunstgrassen te
maken. De lange vezels en open structuur
werden op unieke wijze samengebracht tot
een feilloos resultaat.

Interesse in onze gratis stalen of een bezoek van de regioverantwoordelijke?
Geef ons een seintje op: 09 336 74 01 of via mail: info@namgrass.be.
Ontdek ook onze showtuin te Merelbeke of Antwerpen.

