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lekker
zacht

Geniet van het leven
Je vrije tijd is schaars. Die besteed je liever aan andere dingen dan aan het maaien, knippen, 
verticuteren en bemesten van je gras. Die besteed je liever aan elkaar. Aan je vrienden. Jezelf. 

Het leven.  En dus … kiezen jullie voor Royal Grass® kunstgras.

Verleidelijk mooi
Ons gras is een natuurgetrouwe kopie van echt gras. Het lijkt op gras. De unieke V-vorm van 

de sprietjes geeft Royal Grass een verbluffend “echte” look.

Wij recycleren kunstgras
Ieder heeft een verantwoordelijkheid naar het milieu toe. Wij nemen die.

Dat doen we onder meer met ons Conscious terugname- en recycling programma. 
 

Oersterk en 100% veilig
Royal Grass® is een premium kwaliteit kunstgras waar alleen de allerbeste grondstoffen voor 

worden gebruikt. Ongekend veerkrachtig, oersterk en 100% veilig. 
 

15 jaar garantie
Royal Grass® geeft een garantie van maar liefst 15 jaar. Deze garantie geldt voor alle gebreken 

die redelijkerwijs kunnen worden geweten aan de fabricage van de grasmat. 



outdoor
happiness

Een verantwoorde keuze
Royal Grass kunstgras heeft een enorm lange levensduur, vandaar ook de 
garantie van 15 jaar.  Maar daar stopt het niet mee, we zijn ons bewust dat 

iedereen een verantwoordelijkheid heeft naar het milieu toe. Wij nemen die. 
Dat doen we onder meer met ons Conscious Take Back programma: zodra u 

uw Royal Grass® kunstgras vervangt, halen wij het op om het te laten recyclen. 
Ook snijafval – het kunstgras dat over blijft bij het leggen – verdwijnt niet op 
de berg afval, maar nemen we mee om te laten recyclen. Dat zijn we verplicht 

aan de wereld en de toekomst, vinden wij.

Het recyclen van Royal Grass® kunstgras zit overigens in de prijs inbegrepen.

Royal Grass® richt zich al sinds begin 

deze eeuw exclusief op kunstgras. We 

willen voorop lopen in deze markt. 

Zo ontwikkelden wij onder meer de 

V-shape®, MiNT® en de revolutionaire 

ReaDY® technologie. Innovaties die in 

belangrijke mate hebben bijgedragen 

aan de groeiende populariteit van 

kunstgras en aan de groei van Royal 

Grass® als premium merk.

Zand Backing Vezels



Royal Grass® Deluxe

36 mm

Royal Grass® Ecosense

45 mm

Royal Grass® Silk 25

25 mm

Royal Grass® Silk 35

35 mm

Royal Grass® Seda

30 mm

Royal Grass® Wave

36 mm

Royal Grass® Sense

52 mm

Royal Grass® Lush

42 mm

45 mm hoogte graspol met MINT® Technology met ReaDY® Technologymet V•shape® Technology met Recycle programma www.royalgrass.be



De meest innovatieve technologie
Ons streven is altijd geweest om de natuurlijke kenmerken van echt gras één 
op één te kopiëren, tot op microscopisch detail. Dat heeft tot verschillende 
doorbraken geleid.

Royal Grass V-Shape®
Leg je een grasspriet onder de microscoop dan zie je dat deze een V-vorm heeft. 
Dat geeft het gras een stevige ruggengraat. Royal Grass® is het enige kunstgras 
met diezelfde gepatenteerde V-vorm. Daardoor blijft het mooi rechtop staan.    

Micro Nerve Technology ®
Echt gras heeft een natuurlijke matte glans over zich. Die wilden wij ook voor ons 
kunstgras. De Micro Nerve Technology (MiNT) zorgt ervoor dat ons gras qua glans 
nauwelijks van echt gras is te onderscheiden.

Realistic Directional Yarn ®
Echt gras is wispelturig: ieder sprietje staat anders. Met Realistic Directional Yarn 
(ReaDY) hebben wij ons kunstgras ook die natuurlijke wispelturigheid kunnen 
geven. ReaDY® technologie brengt kunstgras tot leven.

15 jaar productgarantie 
Royal Grass geeft een aflopende garantie van 15 jaar op alle gebreken die kunnen 
worden toegeschreven aan de fabricage van het product.    

Gekopieerd 
van de natuur, 
de exclusieve 
V-Shape.

De micro-nerven geven de 
grasvezel een matte, zijdeachtige 
kleur. De reflectie van licht 
wordt door deze unieke 
technologie sterk gereduceerd.

De ruggengraat zorgt 
dat de grasvezel 
mooi rechtop staat.

V-SHAPE®

MiNT®

ReaDY®



100%
veilig

De veiligheid van producten is een 

veelbesproken onderwerp. Wereldwijd. 

En terecht. Het is moreel en sociaal-

maatschappelijk onverantwoord 

om producten in de markt te zetten 

die schadelijk  kunnen zijn voor de 

volksgezondheid. Tenminste, dat vinden 

wij! En dus informeren wij je graag hoe 

veilig onze producten zijn.

Hoe veilig is 
Royal Grass® kunstgras?

Al onze producten moeten gegarandeerd veilig zijn. Dat wil zeggen: je moet 
ze vrijuit kunnen gebruiken, zonder enig risico van gezondheidsklachten.

Al in 2004 heeft TNO Royal Grass kunstgras getest volgens de EN71-3 norm. 
Deze Europese norm geldt als een van de strengste normen op het gebied 
van veiligheid en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor speelgoed. Al onze 
producten doorstonden de test. Het onderzoek gaf aan dat er geen PAKs 

(Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) of andere schadelijke stoffen 
vrijkomen bij intensief gebruik.

In 2016 hebben wij onze producten opnieuw laten testen, volgens dezelfde 
strenge norm. Opnieuw slaagden al onze producten met glans. Als één 
ding daarmee als een paal boven water staat, is dat al onze producten 

gegarandeerd veilig zijn. 



get inspired at

www.royalgrass.be
enjoy perfection


