
CARTEA
45 MM LG
Ben jij op zoek naar kunstgras dat niet van echt te 
onderscheiden is? Een gazon met volume en een 
weelderige, speelse uitstraling? Dát is de Lime-
Green® Cartea (45 mm). De 45 mm lange vezels ge-
ven dit type gras extreem veel volume. Perfect voor 
een weelderige tuin met natuurlijke vormen. En door 
de verschillende groentinten is deze volle mat nau-
welijks van echt te onderscheiden!

• Zeer natuurlijke uitstraling
• Weelderig en speels
• Perfecte gazon voor een natuurlijke tuin
 
Natuurlijke en volle uitstraling! 

De LimeGreen© Cartea serie kenmerkt zich door een 
volle grasmat met een mix van verschillende licht-
groene grassprieten en een bruin/ beige spriet on-
derin het gras. Hierdoor oogt het gazon speels en fris 
én voelt het ook nog eens zeer comfortabel aan. 

De grassprietjes hebben een speciale S-vorm wat 
extra stevigheid en weerbaarheid biedt. Dit zorgt 
ervoor dat jouw gazon er lang mooi bij ligt en niet 
snel plat gaat liggen!  Het resultaat is een volle en 
natuurlijk ogende grasmat die zeer geschikt is voor 
een weelderige tuin met natuurlijke vormen.
 
Een verantwoorde keuze!

Als we zeggen dat LimeGreen® gras duurzaam is, 
menen we dat echt; minimale CO2 uitstoot bij de 
productie én ontworpen voor recycling. Dat maakt 
LimeGreen® écht het groenste kunstgras dat er is. 
En wanneer jouw LimeGreen® gras aan vervanging 
toe is, dan voeren wij jouw gazon netjes af.

Jouw gras krijgt een mooie bestemming: we gebrui-
ken het voor nieuw LimeGreen® gras. Wij werken 
namelijk circulair. Door de unieke samenstelling is 
ons gras op een duurzame manier te recyclen. En 
uiteraard kost jou dat niets.

En, goed om te weten: LimeGreen® kunstgras is vrij 
van lood en cadmium. Dus veilig voor mens, dier en 
milieu!
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