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HET KUNSTGRAS WAARBIJ INNOVATIE, KWALITEIT
EN AANTREKKELIJKE PRIJS HAND IN HAND GAAN!

CONTACT

FORGRASS OOST-VLAANDEREN
Krommewege 32 C1, 9990 Maldegem
Jeroen Daeninck - 0496 73 07 54

FORGRASS WEST-VLAANDEREN
Schoendalestraat 66 unit 6, 8793 Waregem
Maarten Bekaert - 0499 31 23 88

FORGRASS ANTWERPEN
Danny Echelpoels (Herenthout)
0492 39 56 93

FORGRASS LIMBURG
Wouter Reumers (Bree)
0495 61 90 80

FORGRASS VERDELER
Tuincentrum Het Pavi l joentje
Zeshoekstraat 70, 9190 Stekene
0474 54 10 29

VERHALEN EN FOTO’S OP INSTAGRAM
Instagram.com/ForGrass.Kunstgras

REALISATIES OP FACEBOOK
Facebook.com/ForGrass.Kunstgras

REALISATIES

AntwerpenMaldegem

Waregem Limburg



FORGRASS GAMMA TYPE ONDERGROND

MEER INFO?

LOCATIE

Het ForGrass kunstgrasgamma bestaat uit 12 verschillende kwalitatieve kunstgrastypes voor in de tuin of op
een (dak)terras. Wij verzorgen graag uw project van A tot Z, van het afgraven van de tuin, aanleggen van 
de ondergrond, plaatsen van de boordstenen, ophogen van de putten, tot het kunstgras installeren. Alles 
met eigen mensen, materiaal en steeds met het grootste respect voor de omgeving. Prijzen zijn BTW incl.

NATURALDELUXE VEZELLENGTE ±40mm

Dit kunstgras heeft een sterke V-vormige vezel met de 
nieuwste ForGrass MDR-technologie (multi-directio-
nele vezelrichting). Kortom een sterk en veerkrachtig 
kunstgras met een natuurlijke uitstraling.

€33,00/m²

FORGRASS S2 VEZELLENGTE ±30mm

Een dunne en zachte W-vormige vezel met ‘gelimi-
teerde glans’ technologie. De 4 verschillende groen-
kleuren en bruine kroes zorgen voor een fris en na-
tuurlijk uitzicht.

€31,00/m²

FORGRASS N9 VEZELLENGTE ±45mm

Een van de meest natuurlijke kunstgrassen op de
markt. Lange zachte vezel en prachtig van kleur.
Glanst niet door de doffe donkere vezel.

€34,00/m²

FORGRASS ProDog / ProFoot

Het stevigste kunstgras op de markt. Door het ge-
bruik van de voetbalgaren kan dit type ook gebruikt 
worden als voetbalgras. Ook geschikt voor tuinen 
waar de huisdieren de baas zijn.

€27,00/m²

FORGRASS C12 VEZELLENGTE ±30mm

Uitermate sterk kunstgras, tot 3 maal veerkrachtiger 
dan concurrerend kunstgras. Is speciaal ontwikkeld 
voor intensief beloop door honden.

€32,00/m²

WONDER VEZELLENGTE ±30mm

Korte stevige W-vorm vezel die zacht aanvoelt. 
Ideale prijs/kwaliteitverhouding. Kan worden gebruikt 
voor alle toepassingen, ook met huisdieren en spe-
lende kinderen.

€29,00/m²

SUPERNATURAL VEZELLENGTE ±50mm

Een absolute topper én het best verkochte gras in het 
gamma. Door vezels van een verschillende hoogte te 
gebruiken krijgt dit kunstgras een zeer natuurlijk uit-
zicht.

€39,95/m²

FORGRASS Mult iplay

Het meest gebruikte kunstgras op grote speel- 
terreinen. Dit type wordt ingezand met gewassen en
gefilterd zand. 15kg per m² wordt aanbevolen.
Kleuren: groen, geel, rood, blauw, wit.

€25,50/m²

€35,00/m²

FORGRASS S3 VEZELLENGTE ±40mm

Super zacht en uniform kunstgras. Vol kunstgras met 
veel steken dat de uitstraling geeft van een nieuw 
gezaaid gazon. Frisse licht groene kleur.

FORGRASS 1 VEZELLENGTE ±29mm

Een kort grastype met 2 groenkleuren en een warrige 
vezel. Een mooie en budgetvriendelijke oplossing 
voor tuinen die niet vaak belopen worden. Door zijn 
warrig uitzicht krijgt u een natuurlijke tuin.

€18,50/m²

€24,00/m²

FORGRASS 5 VEZELLENGTE ±29mm

De 2 verschillende groenkleuren en zachte kunstgrasvezel 
geven steeds een aangenaam gevoel, zowel voor het oog 
als voor de voeten. Een topper voor mensen die op zoek 
zijn naar een mooi ogende tuin aan de scherpste prijs.

€37,00 /m²

FORGRASS Sensational ±45mm

Nauwelijks te onderscheiden van echt gras door de com-
binatie van de ‘gelimiteerde glans’ technologie en de ve-
zels die in een verschillende richting liggen. Een topper 
voor wie op zoek is naar een natuurlijk ogend kunstgras.

STABILISE/ZANDCEMENT

Indien u in uw tuin geen last wenst te
hebben van verzakkingen, onkruid, 
modder e.d. plaatst u het kunstgras 
best op stabilisé/zandcement (150kg 
cement/m²). Goed waterdoorlatend.

LAVAZAND/SPLIT

Een gelijkaardige verharding als sta-
bilisé, maar er wordt gebruik gemaakt 
van lavakorrels of split. De lavakorrels 
worden aangetrild tot een egaal op-
pervlak.

FUTURE BASE PLATEN

De Future Base platen vormen een 
perfect vlakke ondergrond zonder te 
moeten verharden met cement. De 
platen zijn waterdoorlatend en een 
ideaal alternatief voor stabilisé.

TUIN

Wenst u niet langer tijd en geld te investeren in het on-
derhouden van uw gazon, wieden van onkruid e.d. Dan is
kunstgras de ideale oplossing voor uw tuin. U heeft altijd 
een mooi, groen gazon, jaar in jaar uit, en het is zeer on-
derhoudsarm. Wij werken steeds met natuurlijk ogend en 
kwalitatieve kunstgrassen.

TERRAS

Als u niet beschikt over een tuin, maar wel over een balkon
of (dak)terras, kunt u toch het echte buitengevoel ervaren
door uw balkon/dakterras te bekleden met kunstgras. 
Kunstgras op een balkon vereist wel een andere onder-
grond dan in uw tuin. Vraag meer info aan onze experts 
van ForGrass kunstgras.
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