School Life

enjoy perfection

Welk kunstgras kiest u als school? Prijs is uiteraard een belangrijk criterium. Maar wat
als blijkt dat de professionele kwaliteiten op de markt elkaar daarin niet zo veel ontlopen, wat geeft dan voor u de doorslag?

5 redenen om voor Royal Grass te kiezen
1. Het slijtvaste karakter
Kunstgras op scholen wordt intensief gebruikt. Kinderen spelen en sporten op
het gras. Iedere dag. Jaarrond. En met niet aangepast schoeisel. Prima. Geen punt.
Tenminste: niet met de kwaliteiten XPlay en Ultra. Zij doorstaan moeiteloos intensieve
weerbaarheidstesten. Testen afkomstig uit de sportwereld om kwaliteit inzichtelijk te
maken en het koren van het kaf te scheiden. De kwaliteiten van Royal Grass® halen daar
de mooiste rapportcijfers van heel de ‘school’.
2. De gecertificeerde valveiligheid
Kinderen vallen. Dat is een feit. Het is echter uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat
ze zich daarbij zo min mogelijk hoeven te bezeren. Met de Xplay en Ultra ondervangt
u dat. De combinatie van het kunstgras met schokabsorberende foammatten levert
u namelijk een legitiem certificaat op dat de valdemping voldoet aan de wettelijke
normen NEN EN 1177:2008.
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3. Eerste en enige kunstgras met Singapore Green Label
Veel kunstgrassen bevatten minieme concentraties aan zware metalen. Schrikt u daar van? Wij
ook nog altijd. Met de toenemende populariteit van kunstgras, worden helaas echter de randen
van het toelaatbare opgezocht. Royal Grass® doet dat niet. Sterker nog: het is het eerste merk
kunstgras dat het Singapore Green Label heeft gekregen. Dat geldt voor heel Azië als het meest
prestigieuze ecolabel dat een product kan krijgen. Het wordt alleen toegekend aan bedrijven die
een bijdrage aan ‘zero waste’ nastreven én waarmaken.
4. Garanties die we waar kunnen maken
Op kwaliteiten van Royal Grass® krijgt u een 11-jarige UV-garantie. Dat is de garantie dat het
gras niet wordt aangetast door UV-stralen. Oftewel: het gras houdt heel lang zijn oorspronkelijke
uitstraling. Kunnen we die garantie hard maken? Ja. Absoluut. In tegenstelling tot bedrijven die
veel later op de markt kwamen. Royal Grass® bestaat namelijk al sinds 2003 en gebruikt nog
altijd dezelfde grondstoffen als destijds.
5. Professionele installatie en ondersteuning
Royal Grass® groeit. Het Europese label is intussen in meer dan 45 landen vertegenwoordigd en
werkt daar samen met een select gezelschap dealers: professionals in de aanleg en nazorg. Wij
zijn er daar één van. Wij adviseren en installeren. Dat doen we in de geest van het product: met
focus op kwaliteit, voor, tijdens en na de installatie.

Met de XPlay en Ultra hebben wij twee kunstgrassen die speciaal voor het onderwijs zijn ontwikkeld.

Royal Grass® XPlay
Royal Grass® XPlay is een zeer slijtvaste vezel en kan
extreem veel belasting, meer dan standaard kunstgrasvezels.
Dat maakt deze kwaliteit bij uitstek geschikt voor zeer
intensief gebruik, zoals speel- en sportveldjes. Het kunstgras
ligt bovendien heel stabiel, omdat het wordt afgevuld met
20 tot 25 kilo silica zand per vierkante meter.

GEWICHT
1.030 vezels in gr/m2

GARANTIE
lage UV 12 jaar

VERANTWOORD
recyclebaar

Royal Grass® Ultra
Royal Grass® Ultra is niet alleen uitzonderlijk sterk, maar
ook een fraaie verschijning. Het gras is gemaakt met de
unieke V-shape vezel, in een iets dikkere versie dan reguliere
kwaliteiten, en in maar liefst 3 kleuren groen uitgevoerd. De
afzonderlijke rijen vezels staan bovendien dicht op elkaar,
wat het gras samen met de kleurschakering een fraaie, volle
uitstraling geeft. Het kunstgras is ook zonder zand sterk
genoeg om hoge belastingen met gemak te weerstaan.

MiNT® TECHNOLOGY
verminderde reflectie

V•SHAPE
veerkrachtig

GEWICHT
2.372 vezels in gr/m2

GARANTIE
lage UV 11 jaar

VERANTWOORD
recyclebaar

Royal Grass® richt zich al sinds begin deze eeuw
exclusief op kunstgras. Het merk staat bekend als een
van de meest innovatieve ter wereld. Het ontwikkelde
onder meer de V-shape en de revolutionaire MiNT®technologie, twee innovaties die in belangrijke mate
bij hebben gedragen aan de groeiende populariteit van
kunstgras.

outdoor
happiness

Uit de natuur overgenomen:
de gepatenteerde V-shape.

De rug versterkt
de vezel zodat het
netjes rechtop
blijft staan.

M NT

TECHNOLOGY ®

Micro nerf technologie
geeft de grasvezel een matte,
zijde achtige kleur en
vermindert reflectie sterk.

get inspired at

Uw aanspreekpunt in advies, bestekteksten, ontwerp en realisatie:

Vario Grass B.V.
Koningslinde 5 , 7131MP Lichtenvoorde
0544-487163 I info@variograss.nl I www.vario-kunstgras.nl

enjoy perfection
www.royalgrass.nl

