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Voor elke toepassing een kunstgras
Van Zijl B.V. in Bergeijk is leverancier van het succesvolle
GazonGras, een kunstgrassoort voor zowel particuliere
tuinen als openbaar groen. GazonGras is bekend om zijn
topkwaliteit, natuurlijke uitstraling en bijzonder vriendelijk
prijsniveau.

van structuur. De GG35 real fine ziet eruit als vers gemaaid gras en
is ideaal voor toepassing in tuinen, landscaping, openbare ruimtes
en bermen.

Verkoop & ondersteuning
Van Zijl levert GazonGras rechtstreeks aan hoveniers en aan
openbaar-groenvoorzieners. Van Zijl biedt afnemers een totaal-

GazonGras is een duurzaam en hoogwaardig kunstgras dat

pakket met een uitgebreid gamma kwaliteitsgras, advies, technische

aanvoelt als echt gras. Een natuurlijke aanblik maakt GazonGras

ondersteuning, promotionele ondersteuning in de vorm van folders

vrijwel niet van echt te onderscheiden. GazonGras vergt geen

en monsters en naar wens een opleiding inzake de verschillende

noemenswaardig onderhoud, is beschermd tegen UV-straling en

toepassingen en de aanleg.

zorgt het hele jaar voor een mooie, frisgroene grasmat. Bovendien
is het kunstgras aangenaam geprijsd en direct uit voorraad

Wie graag meer uitleg heeft over GazonGras en het product met

leverbaar.

eigen ogen wil aanschouwen, is van harte welkom op de stand
van Van Zijl op de Groene Sector (standnummer 555).

Breed assortiment
Van Zijl biedt voor elke mogelijke toepassing een type GazonGras.
Zo is er voor balkons en dakterrassen het type GG15 met een
groene rechte vezel en poolhoogte 15 mm. Ook het type GG18
(met gekrulde vezel, met 15 mm poolhoogte) past perfect op
balkons en terrassen, maar ook rondom zwembaden, trampolines
en onder tenten.
Type GG20 – met een donkergroene rechte vezel met een poolhoogte van 20 mm – is zeer geschikt voor een zware belasting
en dus voor tuinen en trapvelden. Voor landscaping, openbare
ruimtes, tuinen en bermen zijn er het type GG24 (poolhoogte
24 mm) en het type GG30 (poolhoogte 30 mm) met een rechte
vezel in twee kleuren.
Om de natuurlijke aanblik nog te versterken is het type GG35
Real (poolhoogte 35 mm) samengesteld uit rechte en gekrulde
vezels in twee kleuren groen/geel. Ook het type GG Lifestyle 2
(poolhoogte 24 mm) met een combinatie van rechte en gekrulde
vezels in twee kleuren groen, is perfect geschikt voor landscaping,
openbare ruimtes, tuinen en bermen.

Nieuw type
Een nieuw type gras dat Van Zijl introduceert in januari is de
GG35 real fine. Dit subtype is afgeleid van de GG35, maar is fijner

3

Van Zijl B.V.
Postbus 33 • 5570 AA BERGEIJK
T: 0497-598659 • F: 0497-598652
info@gazongras.nl • www.gazongras.nl

