
KUNSTGRAS

Een groene grasmat geeft een tuin direct een mooie, natuurlijke sfeer. Maar een strakke grasmat vergt liefdevolle verzorging 

en onderhoud, waar jij wellicht de tijd niet voor (over) hebt. En als je er de tijd wel voor hebt, is een natuurlijk, groen gazon 

nog altijd niet gegarandeerd. Je bent namelijk sterk afhankelijk van het weer en de ligging van je tuin. Te veel zon levert al 

snel dorre vlekken op, terwijl te weinig zon juist weer kan resulteren in ongewenste mosgroei. 

Met kunstgras kun je altijd genieten van een groen en stralend gazon. Het is vandaag de dag bijna niet meer van echt gras 

te onderscheiden én het is onderhoudsvriendelijk. Dat betekent dat je meer tijd overhoudt om lekker te relaxen in je tuin.

Gegarandeerd een stralende, 

groene grasmat? Kunstgras is 

tegenwoordig bijna niet meer van 

echt gras te onderscheiden én 

het is onderhoudsvriendelijk. 
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Visiegrass Kent



Dublin - Groen-bruin
212082 25 mm 16,00 / m²

Dover - Groen-bruin
212086 30 mm 21,00 / m²

York - Groen-bruin
212084 30 mm 21,00 / m²

Stockport - Groen-groen
208299 30 mm 37,00 / m²

Veiligheidstegel 30 mm met  
20 mm kunstgras
212450 50x50x5 cm 102,50 / m²

Drainbase drainagetegel  
voor onder kunstgras

212480 60x60x3 cm 28,95 / m²

212481 Afsluitdop 1,99 / st. 
 incl. bit en schroef

212482 Afwerkrand recht 18,95 / m¹ 
 240 cm

212483 Afwerkrand hoek 11,50 / m¹

Jersey (luxe) - Groen-bruin
209822 40 mm 38,00 / m²

Kent (luxe) - Groen-bruin
209821 40 mm 38,00 / m²

VISIEGRASS

KUNSTGRAS
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Visiegrass heeft een uitstekende 

waterdoorlatendheid en helpt 

daarmee wateroverlast in je tuin 

voorkomen



Coloured grass Black
205960 25 mm 20,00 / m²

Oxford - Groen-bruin
212083 35 mm 23,50 / m²

Glasgow - Groen-bruin
212085 36 mm 23,50 / m²

Coloured grass Grey
205962 25 mm 20,00 / m²

Stanleymes
205366  7,95 / st.

Haakse mesjes
205367  5,00 / 5 st.

Stabilisatiedoek-/  
drukverdelersdoek
203181  3,00 / m²

Valplaat 225x90x2,5 cm
203303  28,00 / m²

Fixs schoon voegzand Zwart
206351  13,50 / zak

Fixs schoon voegzand Zand
207298  13,50 / zak

Opsluitband Grijs
120100 5x15x100 cm 2,59 / st.

Lijmband
209280 25 m¹ 29,50 / rol

208564 1-zijdig  70,00 / rol 
 zelfklevend 10 m¹ 

Fixs kunstgraslijm Groen
209789  14,00 / st.

Grondpennen  
verzinkt en gepunt
207302  11,50 / 25 st.

Drainbase drainagetegel  
voor onder kunstgras

212480 60x60x3 cm 28,95 / m²

212481 Afsluitdop 1,99 / st. 
 incl. bit en schroef

212482 Afwerkrand recht 18,95 / m¹ 
 240 cm

212483 Afwerkrand hoek 11,50 / m¹

VISIEGRASS

KUNSTGRAS
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Visiegrass is een kleurvast 

kwaliteitsproduct van  

Nederlands fabricaat
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