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Het gemak van kunstgras 

Hoe kan u het werk in de tuin verminderen, en het genieten in uw relaxstoel 

vergroten? Het antwoord is simpel: kunstgras!                  

Gras onderhouden vergt namelijk best veel werk: het gras bemesten en 

besproeien, onkruid wieden, ontmossen, molshopen bestrijden, gras     

maaien, enz… Gras onderhouden is bovendien een tijdsintensieve           

bezigheid. Als tuinieren een hobby voor u is, dan doet u dat vast met heel 

veel plezier, maar wat als u geen groene vingers heeft en toch wilt          

genieten van een mooi en strak gazon? Dan is kunstgras geen optie maar 

een absolute noodzaak!   
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Er zijn heel veel redenen om voor kunstgras te kiezen. Het blijft altijd mooi 

groen, het is praktisch, nauwelijks te onderscheiden van echt gras,        

gemakkelijk, multifunctioneel, weinig onderhoud, duurzaam,                

kindvriendelijk, geschikt voor dieren, enz…  

Bexco Green is gespecialiseerd in kunstgras voor tuinen, dakterrassen, 

speel- en sportveldjes en private puttinggreens. We bieden vrijblijvend 

deskundig advies, hierbij kan u rekenen op regionale, vakkundige  tuin-

mannen! Bovendien biedt Bexco Green een breed scala aan kunstgras 

voor elk budget.  

1 Onderhoudsvriendelijk 

Kunstgras vergt een minimum aan onderhoud! Kunstgras 

onderhouden gaat gemakkelijk en snel door middel van 

opborstelen. Regelmatig opborstelen met een harde 

bezem is gewenst om vervuiling tegen te gaan, maar 

ook om de vezel opnieuw rechtop te zetten. Indien er 

zand is ingestrooid, wordt dit opnieuw tegen de vezel 

aangeveegd. Hoe vaak het kunstgras dient te worden 

opgeborsteld wordt hoofdzakelijk bepaald door de   

intensiteit van het gebruik en het type gras.   

2 Natuurlijke uitstraling 

Een realistisch ogend gazon met een superzacht gevoel 

voor een natuurlijke uitstraling, dat is waar Bexco Green 

kunstgras voor staat! Het hele jaar door een frisgroene tuin, 

vrij van klaver, mos, onkruid en zonder verkleurde,             

dorre plekken. Door het ruime kleurenpalet die aan elke 

grassoort werd toegevoegd, zoals bruintinten, gekrulde   

vezels en een goede mix van lichte en donkere tinten groen, 

is het kunstgras haast niet van natuurlijk gras te                  

onderscheiden!    
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3 Milieuvriendelijk 

Bexco Green houdt van het milieu! Gedaan met   

grondwatervervuilling door chemische meststoffen en 

pesticiden. Gedaan met het onnodig verspillen van  

kostbaar drinkwater om te sproeien. Geen uitlaatgassen, 

benzine en lawaai meer van grasmaaiers, die een     

behoorlijke tol eisen ten nadele van het milieu.          

Bovendien is Bexco Green kunstgras vrij van lood en 

cadmium en volledig recycleerbaar.   

4 Veelzijdig 

Kunstgras alleen voor uw tuin? Nee hoor, de mogelijke       

toepassingen van kunstgras gaan verder, want ook rondom 

het zwembad, op het balkon en dakterras kunt u prachtig 

kunstgras voorzien. Kunstgras wordt ook steeds vaker als  

creatieve oplossing voor indoor toepassingen ingezet, zoals 

muurbekleding of als vloerbedekking. Bovendien is kunstgras, 

in combinatie met shockpads, een ideale oplossing als 

valveilige ondergrond.   

5 Kostenbesparend 

Besparing op water (sproeien), meststoffen, pesticides,     

periodieke vernieuwing gras en bijzaaien, aankoop en    

onderhoud van alle tuinmachines en een aanzienlijke daling 

van de containerpark kosten!  

6 Duurzaam & slijtvast 

Bexco Green kunstgras heeft een lange levensduur en een 

hoge UV bescherming. Bovendien is het bestand tegen 

chloorwater uit zwembaden en ontlasting van honden en 

katten. Het is uiterst slijtvast, zelfs bij intensief gebruik door 

spelende kinderen of huisdieren.  



 

Kiezen voor kwaliteit? Bexco Green! 
Als u kiest voor Bexco Green, kiest u voor kwaliteit. Bexco Green staat voor kunstgras van 100% 

Europese kwaliteit. Geproduceerd volgens het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem, zodat 

steeds een constante hoge kwaliteit kan gegarandeerd worden. Het kunstgras is voorzien van 

een mooie en veerkrachtige vezel met een stevige latex backing voor een uitstekende            

bescherming en stevigheid. Kies voor het gemak van een prachtig gazon, het hele jaar door! 

Bexco Green voelt niet alleen als echt gras, maar heeft bovendien een zeer natuurlijke        

uitstraling. U heeft keuze uit verschillende kleuren groen, hoogtes en densiteiten. U vindt bij  

Bexco Green steeds wat bij u en uw tuinstijl past! Bovendien geniet u van 8 jaar garantie op al 

onze kunstgrasproducten!  
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Bexco Green collectie 
Kunstgras van Bexco Green werd ontworpen voor wie houdt van een realistische uitstraling, 

comfort en luxe. De kunstgrasproducten zien er niet alleen zeer naturel uit met de vele    

kleurschakeringen, bovendien hebben ze een zeer aangenaam loopgevoel dankzij hun 

zachte vezels. Kunstgras kan echt overal geplaatst worden. 

 

Landscape is bedoeld voor een gezellige familietuin, een veilige grasstrook rond uw      

zwembad of een knus dakterras. 

 

Play & Sport is een kunstgras gamma dat zich perfect leent voor de spelende kinderen en 

geschikt is voor intensief gebruik, het hele jaar door. 

 

Met de Fun collectie zijn de kleurmogelijkheden ongekend. Speelse en trendy kleuren       

vrolijken zowel binnen als buiten uw leefomgeving op! 

In onze tuin. . .  

Genieten we van groen gras 

Zijn familie en vrienden         

altijd welkom 

Praten,  lachen en spelen we samen 

Zitten we lange zomeravonden en  

relaxen we 

Kortom,  onze tuin,  ons geluk. . .  



 

 ALPHA 
Alpha is het goedkoopste, maar daarom niet minder kwalitatieve kunstgras uit de Bexco Green collectie. Evenaart het perfect onderhouden gazon 

qua look, compact samengesteld en voorzien van bruine mosdraad. Alpha heeft een sobere, mooie look en door het gebruik van polyethyleen  

garen is het kunstgras ook nog eens heerlijk zacht!  

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totaal gewicht 
1470 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
660 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
20 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
22 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  

9.400 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 650 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

130 

13.650 

2 meter of 4 meter 

+/- 40 lopende meter 
(Passion for grass 

17,95€ 
incl. btw  
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Invulzand advies: 
5 kg /m² 



 

 LIBERTY 
Met een hoogte van 26 mm, een mengeling van rechte en gekrulde, zachte en realistische vezels, is Liberty ontworpen om een strak ogend gazon na 

te bootsen aan een onklopbare prijs. Liberty is niet alleen het ideale speelgazon voor kleinere oppervlakten, het is ook ideaal voor dakterrassen,   

voortuintjes, patio’s, …  

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totaal gewicht 
1770 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
850 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
24 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
26 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

21,95€ 
incl. btw  

9.400 Dtex / 14 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 760 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

140 

14.700 

2 meter of 4 meter 

+/- 30 lopende meter 
8 

Invulzand advies: 
5 kg /m² 



 

 CONCERTO 
Een natuurlijk ogende gazon, inclusief natuurlijke onvolkomenheden, zoals bruine gekroesde grassprietjes. Met een hoogte van 28 mm en een mix van 

lichte, donkerdere groentinten, zachte en realistische vezels, is Concerto ontworpen om een fris ogend lentegazon na te bootsen. Concerto is haast 

niet van echt gras te onderscheiden, op het oog en op het gevoel. Meerdere soorten vezels leveren een verrassend, gevarieerd en natuurlijk kleuren-

spel op. Kortom een populaire keuze voor wie op zoek is naar een intensief te gebruiken gazon, dat er bovendien zacht, fris uitziet en dit aan een 

goede prijs-kwaliteitverhouding.   

Poolgewicht 
1000 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
26 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
28 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  

(Passion for grass 

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totaal gewicht 
2005 gr /m² (+/-10%) 

10.300 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

150 

15.750 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 

24,95€ 
incl. btw  

9 

Invulzand advies: 
5 kg /m² 



 

 SOUPLESSE 
Met een rijke groene kleurschakering, een hoogte van 32 mm en gekroesde kunstgrasvezel, is Souplesse ongetwijfeld even natuurlijk te noemen als 

echt gras. De unieke compacte structuur en zachte loopgevoel behagen veel kunstgrasliefhebbers. De vezels van dit kunstgrasproduct zijn           

vervaardigd met een unieke ‘silk’ afwerking die de realistische look enkel maar versterkt.  

27,95€ 
incl. btw  

Vezel 
100% PE dubbele C-vorm 
met PP backing 

Totaal gewicht 
2230 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
 1270 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
30 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
 32 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

9.100 Dtex / 14 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 800 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

180 

18.900 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 
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Invulzand advies: 
6,5 kg /m² 



Omdat genieten 

veel leuker is dan 

maaien. . .  



 

 ROBINIA 
Luxueuze, zachte vezels perfect afgestemd op de frisgroene kleurtint creëren een perfecte imitatie van een vers gemaaid gazon. Robinia heeft een 

hoogte van 35 mm en speciaal ontwikkelde, elastische vezels die zorgen voor een unieke densiteit met een uitstekende ondersteuning van de      

grasmat. Hoogste kwaliteit tegen een onklopbare prijs!  

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totaal gewicht 
2305 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
1300 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
33 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
35 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

29,95€ 
incl. btw  

10.300 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

160 

16.800 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 
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Invulzand advies: 
6,5 kg /m² 



 

 DELICE 
Op zoek naar een weelderig, luxueus gazon? Een natuurlijke veerkracht en een frisse, speelse uitstraling? Dan is Delice de beste keuze! En dan      

hebben we het nog niet gehad over het behaaglijk, zachte gevoel wanneer u op dit 37 mm hoge gazon loopt! Dit kunstgras kwam tot stand volgens 

recente technologie met een meerkleurige vezel, in diverse ‘shades of green’. Dit zorgt voor de levendige look die u krijgt van het Delice kunstgras 

van zodra het geïnstalleerd is.  

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totaal gewicht 
2605 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
1645 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
35 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
 37 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

30,95€ 
incl. btw  

10.800 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 800 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

170 

17.850 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 
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Invulzand advies: 
7 kg /m² 



 

 SAUVAGE 
Als u op zoek bent naar een altijd groen gazon met een onstuimig karakter, dan is Sauvage het kunstgras dat u zoekt. Sauvage heeft een ruwe look, 

maar voelt tegelijkertijd zeer zacht aan. Doordat de 42 mm hoge vezels alle kanten op staan, ziet dit eruit als een natuurlijk gazon zonder al te strakke 

lijn. Sauvage met uitgekiende groene kleurenmix en lange spriet in combinatie met een bruine en groene mosdraad tovert elke tuin om in een     

ongetemd landschap.  

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totaal gewicht 
2580 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
1575 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
40 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
42 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

10.500 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

160 

16.800 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 

32,95€ 
incl. btw  
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Invulzand advies: 
8 kg /m² 





 

 FEELING 
Feeling heeft niet alleen een heel natuurgetrouwe uitstraling, maar zoals de naam al laat uitschijnen, ook een heel comfortabel en zacht loopgevoel. 

Een uitgebalanceerde mix van groene en bruine sprieten. Feeling is uitermate geschikt als siergras rondom een zwembad, in de tuin of op een      

modern dakterras. Om de sprieten mooi rechtop te laten staan adviseren wij om het kunstgras altijd in te strooien met kwartszand. Het zand zorgt 

ervoor dat de garen mooi rechtop blijven staan als u eroverheen loopt, het verzwaart de kunstgrasmat (minder plooien) en zorgt voor een veel    

langere levensduur. 

Totaal gewicht 
2605 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
1600 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
40 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
42 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

33,95€ 
incl. btw  

8.500 Dtex / 14 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

200 

21.000 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 
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Invulzand advies: 
8 kg /m² 



 

 SPLENDID 
Wandelen over een zacht gazon is de helft van het plezier! Splendid voelt net echt. Met een hoogte van 37 mm, een mix van rechte en gekrulde, 

zachte vezels, is Splendid ontworpen om de indruk van een licht onregelmatige gazontextuur na te bootsen. Dit maakt van Splendid niet alleen het 

ideale kunstgras voor kleinere oppervlakten, maar ook grotere gazons en daken kunnen probleemloos worden geïnstalleerd met dit grastype. Fijnere 

en groenere vezels maken van uw gazon een unieke plaats om te genieten van uw tuin op elk moment van de dag. 

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totaal gewicht 
2970 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
2050 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
ong. 35 mm (+/-10%)  

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

Totale hoogte 
37 mm 

9.400 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 760 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

250 

26.250 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 

34,95€ 
incl. btw  
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Invulzand advies: 
7 kg /m² 



 

 FORZA 
U bent sportief en/of dierenvriend en u houdt van een oerdegelijk en groen gazon? Dan is Forza kunstgras beslist iets voor u. Forza is de krachtpatser in 

onze Bexco Green collectie. 29 mm hoog, compacte densiteit, supersterke sprieten, kortom ideaal voor frequent beloop en intensief gebruik. Het 

kunstgras bij uitstek voor wie huisdieren heeft of intensief wil spelen of sporten op een kunstgrastapijt met natuurlijke uitstraling. 

Totaal gewicht 
3150 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
1900 gr /m² (+/-10%) 

Vezel 
100% PE + PP monofilament 

Grashoogte 
27 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
 29 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

36,95€ 
incl. btw  

14.200 Dtex / 16 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

190 

19.950 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 
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Invulzand advies: 
6 kg /m² 



 

 DUCHESSE 
Een mooie zomeravond, een lange werkdag achter de rug? Niets leuker om op je rug in het warme gras te gaan liggen en de sterren aan de hemel 

te bewonderen. Trek je schoenen uit en ervaar de weelde van Duchesse. De uitzonderlijke, technologische samenstelling en de 39 mm lange vezels 

geven dit kunstgras een ultrazacht gevoel. Een mix van rechte, gekrulde en realistische vezels, maakt van Duchesse het ideale kunstgras voor elke 

tuin. De uiterst soepele vezels zorgen voor een ongekend, zalig loopgevoel.  

Totaal gewicht 
3005 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
2000 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
37 mm (+/-10%)  

Vezel 
100% PE monofilament 
met PP backing 

Totale hoogte 
39 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

37,95€ 
incl. btw  

15.500 Dtex / 20 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 850 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

140 

14.700 

2 meter of 4 meter 

+/- 25 lopende meter 
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Invulzand advies: 
7 kg /m² 



 

 GREENWAY 
Greenway is een kunstgrassoort, in een frisgroene kleur, speciaal ontwikkeld voor wie thuis het golfspel wil ontdekken, beoefenen en trainen. Met een 

hoogte van 15 mm en compact gekrulde vezels, is dit een duurzaam kunstgras uitermate bestand tegen extreme omstandigheden. Ideaal om te  

genieten van ontspannend wat te putten of om uw swing te oefenen. De mogelijkheden zijn eindeloos voor uw golfgreen aangelegd met Greenway 

kunstgras. 

Totaal gewicht 
2822 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
1525 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
13 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
15 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  
(Passion for grass 

Vezel 
100% PE monofilament 

38,95€ 
incl. btw  

6.600 Dtex / 6 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

345 

72.450 

4 meter 

+/- 25 lopende meter 
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Invulzand advies: 
0-5 kg /m² 



Is het gras groener bij de buren? 

Dan is het vast Bexco Green kunstgras!  



 

 ALLEGRO 
Een multifunctioneel sportveldje bij u thuis? Allegro biedt eindeloze mogelijkheden in kunstgras voor het beoefenen van uw favoriete sport. De felle 

kleuren vergroten nog meer het plezier, fun voor jong en oud verzekerd! Met een hoogte van 14 mm en compact gekrulde vezels, is dit een duurzaam 

kunstgras uitstekend geschikt als sport– en speelgras. Zowel geschikt voor teamsport als individueel gebruik. 

Totaal gewicht 
2164 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
1000 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
12 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
14 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  

• Kleuren:  

(Passion for grass 

8.800 Dtex / 8 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

230 

24.150 

variabel 

+/- 25 lopende meter 

Rood, oranje, geel, wit, groen, blauw, zwart 

Vezel 
100% PE monofilament 

31,95€ 
incl. btw  
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Invulzand advies: 
0-10 kg /m² 



 

 MULTIPLAY 
Multiplay is de ideale grassoort voor kinderspeelplaatsen en speelvelden. Dit slijtvaste kunstgras combineert optimale valdemping met zeer goede 

drainerende eigenschappen. Zelfs na hevige regenval blijft er geen water op het speeloppervlak staan. Spelen op Multiplay kunstgras maakt het 

buiten spelen plezierig voor jong en oud! Meestal in combinatie met een onderlaag van Bexco Green shockpads.  

Totaal gewicht 
1686 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
986 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
24 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
 26 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  

• Kleuren:  

(Passion for grass 

8.800 Dtex / 8 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

190 

19.950 

variabel 

+/- 25 lopende meter 

Wit, geel, groen, rood en blauw 

Vezel 
100% PE monofilament 

22,95€ 
incl. btw  
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Invulzand advies: 
25 kg /m² 



 

 COLORA 
Uw evenement net dat ietsje meer kleur, luxe en comfort geven? Dan is Colora kunstgras wat u zoekt! In huis willen we graag die dolce far niente sfeer 

van het goede buitenleven creëren. Colora staat voor een kunstgrasgamma van tapijten dat werd ontworpen voor wie houdt van trendy lifestyle. 

Het kunstgras in verschillende kleuren is geschikt voor buiten en binnen en opent met deze frisse collectie de weg naar een nieuwe kijk op exterieur– 

en interieurinrichting. Kleur en kwaliteit gepaard met creativiteit, zachte en duurzame kunstgrasvezels.  

Vezel 
100% PE monofilament 

Totaal gewicht 
2270 gr /m² (+/-10%) 

Poolgewicht 
 1022 gr /m² (+/-10%) 

Grashoogte 
25 mm (+/-10%)  

Totale hoogte 
 27 mm 

• Garen Dtex:  

• Primaire backing:  

• Bekleding:  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

• Tuft gauge:  

• Steken per m1:  

• Steken per m²: 

• Rolbreedte:  

• Rollengte:  

• Kleuren:  
(Passion for grass 

34,95€ 
incl. btw  

8.800 Dtex / 8 ply 

100% PP met fibre-lock fleece 

SBR latex; +/- 1000 gr per m² 

+/- 60 liter per m² 

3/8' 

180 

18.900 

4 meter 

+/- 25 lopende meter 

Zilvergrijs, grijs, antraciet, zwart, wit, limoengroen, 

turquoise, roze, paars, zandkleur, bruin 24 

Invulzand advies: 
0-10 kg /m² 
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Met kunstgras in uw tuin geniet u jarenlang van een frisgroen gazon met een minimum aan werk. Wel is 

het uitermate belangrijk dat het kunstgras correct geplaatst wordt. Een goede voorbereiding is het   

halve werk. Om kunstgras te kunnen plaatsen is er een vlakke, stabiele en waterdoorlatende              

ondergrond nodig. De beste oplossing als ondergrond voor kunstgras is stabilisé, maar hoeft niet altijd. 

Het grote voordeel aan een stabilisé ondergrond is dat de plaatsing van uw kunstgras vlot gebeurt en 

onkruid en mollen hier weinig tot geen kans meer krijgen. Met dit 8-stappenplan wordt kunstgras    

plaatsen een fluitje van een cent!  

Bexco Green werkt eveneens samen met bekwame, gecertificeerde tuinmannen.  



Zorg steeds voor een vlakke 

ondergrond. Houten kader 

(balken 6x4 cm in afrormosia) 

monteren net onder de rand 

van de aanpalende zone. Vul 

het houten kader op met min. 

10 cm stabilisé als onderlaag. 

Deze verdicht de ondergrond 

uitstekend en is waterdoor-

latend. Er kan ook gewerkt 

worden met 10 à 15 cm   

aanvulzand (zavel). 

Verwijder het  oude gras of de oude beplanting op 

de plaats waar u uw nieuwe gazon geïnstalleerd 

wilt hebben. Minimaal 10 tot 15 cm afgraven. 

De nieuw  

aangebrachte  

ondergrond goed 

uitvlakken en  

aantrillen tot tegen 

de balken. Dit is zeer 

belangrijk, omdat 

het kunstgras zich 

steeds vormt naar de 

ondergrond. 

Plaats het drukverdeeldoek met overlappingen 

van een 10 tal cm los op de ondergrond. Of plaats 

shockpads over de volledige oppervlakte voor een 

zachter loopgevoel. Rol vervolgens het kunstgras 

uit en trek eventuele plooien recht.  
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Rol het kunstgras uit zodat u 

aan het begin en einde van 

de oppervlakte +/- 3cm      

overhoudt. Hou er rekening 

mee dat alle vezels in één-

zelfde vezelrichting liggen. De 

vezelrichting wordt best gelegd 

in de richting van waaruit men 

het meest naar de tuin kijkt. Trek 

het kunstgras aan om plooien 

te voorkomen.  Snij daarna het 

gras op maat d.m.v. een stevig, 

scherp mes (bv Stanley mes).  

Plaats onder de naden een lijmband, breng de lijm 

aan op de lijmband en druk de naden stevig aan. 

Zo wordt de duurzaamheid van uw kunstgras     

verhoogt en wordt er gegarandeerd dat naden 

gedurende de gehele levensduur van het        

kunstgras aan elkaar verbonden blijven.  

Zet de randen van het gras vast langs de        

buitenrand. Bevestig deze op het houten kader 

en schroef het gras daarop vast met zelf-

trekkende inox vijzen + kleine rondel of inox     

nagels. 

Strooi het kunstgras volledig 

in met kwartszand en borstel 

het tegen de richting op met 

een harde borstel, hierdoor 

gaan de vezels mooi     

rechtop staan. Een borstel-

machine kan ook  gebruikt 

worden. 
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Kunstgras én kunstgras accessoires zijn nauw met elkaar verbonden. Welke 

accessoires u nodig heeft hangt af waarvoor het kunstgras zal gebruikt 

worden. Wordt het kunstgras in de tuin geplaatst, op het balkon of gaat u 

een eigen sportveld of golfgreen in de tuin creëren?  

Welke materialen er nodig zijn hangt af van het gebruik! 

 

Indien u zelf het gras plaatst of laat plaatsen, bij ons kunt u terecht 

voor alle accessoires die u nodig hebt voor de installatie van uw kunstgras. 

Deze   materialen worden eveneens door onze installateurs gebruikt en zijn 

het resultaat van jarenlange ervaring en ontwikkeling. Op deze manier 

bent u steeds verzekerd van een kwaliteitsvolle en duurzame plaatsing.  

Toebehoren 
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Shockpad Invulzand Lijm Lijmband 

Zelfklevende lijmband Grondpinnen u-gepunt Drukverdeeldoek Noppenvlies 
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UW BEXCO GREEN INSTALLATEUR : 


