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Het gras is 
altijd groener…
Stel je voor, een gazon waar je nooit meer naar moet omkijken en die onberispelijk blijft, 
zonder rosse plekken en modder. Een gazon waar gras maaien, onkruid wieden, pesticiden, 
meststoffen en andere chemische producten overbodig zijn. Een gazon waar droogte, vorst 
en schaduwplekken geen kans meer maken en waar verkleuring door uw hond of kat geen 
zorg meer zijn. Over chloorwater uit het zwembad hoef je je ook geen zorgen meer te maken.  
En dweilen nadat je kinderen en/of viervoeter in de tuin hebben gespeeld, is verleden tijd. 
Je grasmachine en andere gazontools mag je bij het huisvuil zetten. Het gras blijft immers 
groener aan jouw kant… 

Met kunstgras van Grasslook® heb je heel het jaar 
door een prachtig groen gazon zonder slaaf te zijn 
van je tuin. Al meer dan 10 jaar is Grasslook® gespe-
cialiseerd in exclusief topkwaliteit synthetisch gras 
waarvan het onderscheid met natuurlijk gras niet 
meer te zien is. De topsoorten, speciaal ontwikkeld 
om de natuurlijke uitstraling van een goed onder-
houden gazon na te bootsen laten de traditionele 
nadelen van kunstgras ver achter zich. Ze zijn aan-

genaam zacht, verkleuren niet en behoeven ook 
geen instrooiing van zand en/of rubber.

Grasslook® kunstgras installeer je eenmalig, afhan-
kelijk van het type en gebruik is een levensduur van 
meer dan 20 jaar geen uitzondering. Het is verkrijg-
baar op rol in breedtes van 4m (sommige ook op 
2m), de lengte kan op maat afgesneden volgens 
jouw wens. 

Grasslook® kunstgras is water doorlaatbaar (>60l 
water/m²/min), al het water dat op het gras terecht 
komt verdwijnt via de perforaties die aan de onder-
kant van de mat voorzien zijn. Geïnstalleerd op een 
dak volgt het water de helling zoals gebruikelijk om 
dan via de afloop weg te vloeien.

Grasslook® kunstgras is een flexibel product dat op 
elke vlakke stabiele ondergrond kan geplaatst wor-
den. De installatie kan je zelf doen of laten doen. 
Op een verharding (beton, tegels, asfalt, hout etc.) 
kan Grasslook® kunstgras rechtstreeks geplaatst 
worden. Het bijsnijden van het kunstgras kan met 
een eenvoudig breekmes. Ter vervanging van een 
bestaand gazon in een tuin moet eerst de onder-
grond voorbereid worden. Deze voorbereidingen 
zijn afhankelijk van de huidige bodemtoestand.

Op de afbeelding met doorsnede zie je hoe een 
Grasslook® installatie in de tuin er kan uitzien: oude 
begroeiing verwijderen - egaliseren - 5cm rivier-
zand aanbrengen en uitvlakken - inwateren, zorg-
vuldig egaliseren en aantrillen (met trilmachine of 
rol) tot er een vlakke, stabiele ondergrond over-
blijft, dan geovlies (soort anti-worteldoek) erop 
waarna het kunstgras kan geplaatst worden (afhan-
kelijk van type eventueel opborstelen).
Behalve verwijderen van eventuele bladeren (kan 
met een tuinhark of bladzuiger) heb je na de instal-
latie eigenlijk zo goed als geen onderhoud (echter 
afhankelijk het gekozen type en soort gebruik).

Behalve in voor- en achtertuinen wordt Grasslook® 
ook veel gebruikt voor dakterrassen (met of zonder 

rubber onderlaag), groendaken maar ook voor eve-
nementen, bedrijfstuinen etc.

Omdat de noden voor publieke plaatsen, scholen, 
kinderdagverblijven en andere specifieke doel-
groepen anders zijn dan een privé tuin heeft Gras-
slook® hiervoor ook telkens een gepast kunstgras 
ontwikkeld welke ondertussen ook een overweldi-
gend succes kennen. Hetzelfde geld voor kunstgras 
om te sporten zoals voetbal, hockey, golf, tennis 
etc.. Ook hiervoor kan je bij Grasslook® terecht, ook 
indien het voor professioneel gebruik is.

Behalve mooi moet kunstgras ook veilig zijn. Of het 
nu gaat om brandveiligheid of de gezondheid van 
spelende kinderen of dieren, met kunstgras van 
Grasslook® kan u gerust op beide oren slapen, de 
kunstgrassen van Grasslook® voldoen ruimschoots 
aan de strengste Europese normen.

Indien u het kunstgras wil zien en voelen kan u 
zonder afspraak in Wijnegem terecht in een uniek 
kunstgrascomplex met binnen- en buitentoonzaal, 
grote daktuin, afhaal- en voorraadmagazijnen. Er is 
altijd een kunstgras specialist aanwezig voor vrij-
blijvend deskundig advies. 

Het afhaalmagazijn heeft als voordeel dat u het 
kunstgras tijdens de openingsuren ook direct kan 
meenemen. 

Adres, info en openingsuren kan u vinden op 
www.grasslook.be of via 03/ 283 80 80.
Op de website kan u tevens gratis stalen  
aanvragen.


