
RODINIA
40 MM LG
Wil jij een tuin voor spelende kinderen en huisdieren? 
Ga dan voor LimeGreen® Rodinia (40 mm). Dit mid-
dellange, zachte en comfortabele gras is ideaal voor 
mensen die houden van een frisgroen gazon waarop 
geleefd mag worden. 

• Zacht en comfortabel
• Speels en fris door lente-kleuren
• Ideaal voor kinderen en huisdieren
 
Speels en fris 

De LimeGreen® Rodinia serie kenmerkt zich door 
een mix van lichtgroene grassprieten. Hierdoor oogt 
het gazon speels en fris. De grassprietjes hebben een 
speciale S-vorm wat extra stevigheid en weerbaar-
heid biedt. Dit zorgt ervoor dat je gazon er lang mooi 
bij ligt en niet snel plat gaat liggen! Om het gras 
extra stevigheid en een nóg natuurlijker uitstraling 
te geven, is een extra bruin- beige spriet in de kunst-
grasmat verweven. Die noemen we de “thatch”.

LimeFill®: hét natuurlijke instrooimetriaal

In combinatie met LimeFill® infillmateriaal is dit gras 
vrijwel niet meer van echt te onderscheiden.
In de Rodinia serie is extra veel ruimte voor ons speci-
ale LimeFill® materiaal. Dit natuurlijke instrooimateri-
aal is gemaakt van kokos en Italiaans rivierzand. 
 
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 gebruiken het voor 
nieuw LimeGreen® gras. Wij werken namelijk circu-
lair. 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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