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3 ColorGrass
Trendy buitentapijt
Het ColorGrass outdoor carpet is een ideaal carpet voor
buiten gedurende het hele jaar. ColorGrass is een heerlijk
stukje gras in verschillende trendy kleuren, uitgevoerd met
een stevige maar zachte vezel op een waterdoorlatende
ondergrond.
ColorGrass siert het terras en balkon, is zeer praktisch en mooi
naast het zwembad, comfortabel bij de loungeset en handig op de
camping. Een echte allrounder die mooi is om te zien, aangenaam
om te voelen en in combinatie met een ondertapijt ook nog veilig
is onder bijvoorbeeld speeltoestellen. De ruime keuze in trendy
kleuren maakt dat het tapijt past bij iedere tuinstijl. Niet voor niets
nomineerde Tuinbranche Nederland dit product voor de Garden
Award 2008.

Outdoor Living
Het inrichten van de tuin als buitenkamer wordt een steeds meer
gezien fenomeen. Tuinen worden ingericht met buitenkeukens,
veranda’s en loungesets, aangekleed met tuinschilderijen en
sierkussens, alles om een gezellige en persoonlijke sfeer te creëren,
net als binnenshuis. ColorGrass haakt met de outdoor carpets in
op deze trend. ColorGrass is hip in combinatie met een loungeset
of ligbed, speels in een kleurrijk hoekje voor de kinderen en
eigenwijs als blikvanger aan de muur.

Brilliance en Reflexion
ColorGrass bestaat uit twee collecties: ColorGrass Brilliance en
ColorGrass Reflexion. Brilliance is laagpolig met een poolhoogte
van 16 mm, terwijl Reflexion hoogpolig is met een poolhoogte van
30 mm. Beide collecties zijn verkrijgbaar in diverse sprekende kleuren, zoals geel, paars, oranje, blauw en zilver en goud. De Brilliancecollectie is altijd voorzien van twee kleuren vezels zoals grijs met
zilver of goud met beige; de Reflexion-collectie heeft één kleur vezel.
ColorGrass is UV-resistent en waterdoorlatend en daardoor
bestand tegen alle weersomstandigheden. ColorGrass is verkrijgbaar in diverse maatvoeringen, karpet afmetingen variërend van
1.3 m x 1.3 m tot 2.0 m x 4.0 m en volledige rollen van 2 m x 20 m
en 4 m x 20 m. Voor de retail kan ColorGrass, indien gewenst, de
karpetten leveren inclusief een in het oog springende displaypallet.
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