Play Life

enjoy perfection

Soms wil je meer
Je wilt dat je kunstgras mooi is en mooi blijft, dat het zacht is en vriendelijk in het
onderhoud. Maar soms wil je meer. Soms stel je nog hogere eisen aan je kunstgras. Bijvoorbeeld als je weet dat het intensief gebruikt gaat worden door kinderen. Bij jou thuis, op het speelveldje in de wijk of op school, de crèche of het
kinderdagverblijf.
Speciaal voor dat doel ontwikkelden wij Royal Grass® XPlay en Royal Grass® Ultra,
twee extreem duurzame kwaliteiten die het prima vinden als kinderen daar iedere
dag van het jaar naar hartenlust op spelen.

Sterk en
veilig

Mooi en
schoon

Mooi, veilig én duurzaam
Met XPlay en Ultra hebben wij de duurzaamheid van kunstgras definitief naar een
hogere dimensie gebracht. Het is speciaal in Nederland ontwikkeld om intensief te
worden gebruikt. Om er thuis, op school of in de openbare ruimte op te relaxen, te
spelen, te stoeien, te voetballen, te hockeyen, enz.
Daarnaast zijn beide kwaliteiten gegarandeerd duurzaam geproduceerd en is het
volledig verantwoord om er iedere dag van het jaar op te spelen. Jij wilt een veilige
en duurzame oplossing? Dan kies je voor kunstgras. Dan kies je voor Royal Grass®.

Royal Grass® XPlay
Het meest sterke, slijtvaste en valveilige kunstgras
dat er is. Veruit. Dat maakt de XPlay tot de ultieme
ondergrond voor speel- en sportveldjes; met dank
aan de superieure kwaliteit vezels die speciaal voor
dit doel zijn ontwikkeld.

GEWICHT
1.030 vezels in gr/m2

GARANTIE
lage UV 12 jaar

VERANTWOORD
recyclebaar

Royal Grass® Ultra
De krachtpatser in het assortiment. Elegant
‘gespierd’ en uitzonderlijk sterk tegelijk. De ideale
kandidaat voor openbare locaties die intensief
mogen worden betreden en gebruikt.

MiNT® TECHNOLOGY
verminderde reflectie

V•SHAPE
veerkrachtig

GEWICHT
2.372 vezels in gr/m2

GARANTIE
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.

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 Fields B.V.
Koningslinde 5 , 7131MP Lichtenvoorde
0544-820 440 I info@variofields.com I www.variofields.com

enjoy perfection
www.royalgrass.nl

