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Aslon Garden kunstgras is ideaal voor iedereen die 

hoge eisen stelt aan een mooi en natuurlijk gazon en 

daar niet veel tijd aan wil of kan besteden. Maaien, 

sproeien, kale plekken en mosvorming behoren tot het 

verleden. Aslon Garden kunstgras zorgt voor een groen, 

zacht en duurzaam gazon van zeer hoge kwaliteit.

Elke toepassing vraagt om een specifieke uitstraling 

en kwaliteit, voor een tuin is lang en zacht kunstgras 

erg prettig, maar voor een balkon mag het kunstgras 

wat korter en minder vol zijn. Aslon Garden heeft een 

selectie gemaakt van zes soorten kunstgras voor tuin, 

balkon en dakterras. 

Zes soorten kunstgras
Aslon Garden heeft zes soorten kunstgras in het 

assortiment: Superior, Magnifique, De Luxe, Nature, 

Basic en Heaven. Op de achterzijde van deze leaflet 

worden deze soorten toegelicht. 

Zeven jaar garantie
Wij bepalen zelf de materialen waarvan het kunstgras 

geproduceerd wordt, waardoor de beste kwaliteit 

gegarandeerd kan worden. Daarnaast bieden wij een 

standaard garantie van maar liefst zeven jaar op UV 

bestendigheid en slijtage.

Voordelen
a Nooit meer maaien en sproeien

a Natuurlijke uitstraling

a Kindvriendelijk

a Kostenbesparend

a Onderhoudsvriendelijk

a Eenvoudig te plaatsen

a UV bestendig

Specificaties

Soort Gewicht per m2 Poolhoogte Steken per m2

Superior 3558 gram 48 mm 250 steken

Magnifique 3026 gram 43 mm 200 steken

De Luxe 2480 gram 35 mm 150 steken

Nature 2160 gram 35 mm 160 steken

Basic 1930 gram 26 mm 130 steken

Heaven 1870 gram 26 mm 210 steken
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Superior (poolhoogte 48 mm) -  Zacht met een hoge poolhoogte Magnifique (poolhoogte 43 mm) - Prachtig donkergroen

De Luxe (poolhoogte 35 mm) -  Perfecte mix van kleur en gevoel Nature (poolhoogte 35 mm) -  Natuurlijke uitstraling

Basic (poolhoogte 26 mm) -  Sterk met korte poolhoogte Heaven (poolhoogte 26 mm) -  Krachtig
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