Mook GrasArt
kunstgras

Natuurlijk groen

Mook Gras Art
Met Mook Gras Art maakt u van iedere tuin een plaatje. Ons kunstgras is op het eerste gezicht niet van natuurlijk gras
te onderscheiden. Wel biedt het talloze voordelen die groeiend gras niet kan bieden. Denk aan de onderhouds- en
gebruiksvriendelijkheid, weerbestendigheid, slijtvastheid en de mogelijkheden voor hergebruik. Uiteraard voldoet Mook
Gras Art aan de strengste normen en milieueisen.
Al onze kunstgrassoorten zijn UV-bestendig!

www.fvanmook.com

Voordelen
Projecten

Testrapporten

Mook Trading BV biedt u de mogelijkheid
grotere projecten te realiseren.
Mook Gras Art wordt niet voor niets al veelvuldig ingezet voor rotondes, bermen en
middenbermen, speelplaatsen, podia, showrooms, beurzen, bedrijventerreinen, binnenspeeltuinen, entrees, en nog veel meer
toepassingen.

Mook Gras Art is getest door onder andere ISA
Sport (Instituut voor Sportaccommodaties).
Hiermee tonen we aan dat onze producten
ruim aan de Europese milieunormen voldoen.
Deze testrapporten hebben betrekking op
aanwezige chemicaliën, lood, ijzer, kleurstoffen en dergelijke. U kunt vertrouwen op
een veilig kwaliteitsproduct.

Particulieren
Mook Gras Art is marktleider voor de particuliere markt.
Talloze siertuinen, terrassen, speelveldjes,
balkons, campingplaatsen en zwembaden
zijn al verfraaid met Mook Gras Art.

•M
 ook Gras Art evenaart de echtheid van natuurlijk gras.
• Kunstgras is het gehele jaar groen, ook op schaduwrijke
plekken.
• Kunstgras is weersbestendig, slijtvast en kleurvast.
• Kunstgras onder speeltoestellen laat geen verkleurde
plekken achter.
• Kunstgras is milieuvriendelijk.
• Kunstgras geeft geen allergische reacties, zoals
hooikoorts.
• Mollen kunnen niet door het kunstgras heen.
• Ontlasting van huisdieren tast het gras niet aan.
• Kanten knippen, maaien, bemesten, bijzaaien,
onkruid wieden of sproeien is met kunstgras
verleden tijd.
• Kunstgras geeft geen afval meer in uw GFT-bak.
• Kunstgras geeft geen modderpoelen meer in uw
tuin.
• Kunstgras is onderhoudsvriendelijk en bespaart u veel
tijd en werk.
• Kunstgras kunt u bij bijvoorbeeld een verhuizing
hergebruiken.
• Kunstgras is in veel gevallen eenvoudig zelf aan te
leggen.

Grassoorten

Mook Gras Art Leginstructie
Mook Gras Art is eenvoudig zelf te leggen. Bij grote oppervlakten met veel hoeken en
naden, adviseren wij het leggen over te laten aan een deskundige.

Vooraf

Werkwijze

Inzanden of instrooien is bij de Mook Gras Art
kunstgrassoorten niet strikt noodzakelijk. Wij
raden het echter wel aan. Kunstgras kan door
weersinvloeden krimpen of uitzetten. Door
het inzanden kan dit grotendeels voorkomen
worden.
Bij gebruik heeft kunstgras normale slijtage,
ook wel platliggen genoemd. Dit is afhankelijk van de intensiteit waarmee het kunstgras
gebruikt wordt. Extra opborstelen met een
harde borstel of veger helpt, of gebruik eventueel een borstelmachine.
Het snijden van kunstgras gaat makkelijk met
een Stanleymes. Voor het maken van naden
kunt u plaktape of lasband en componentenlijm gebruiken.

Let op: de ondergrond moet ca. 1,5 cm lager
liggen dan de kantopsluiting. Wanneer het
kunstgras aansluit op een andere grondsoort,
kunstgras ± 2 cm hoger laten vallen.
• Graaf de bestaande grasmat zo vlak
mogelijk af.
• Egaliseer de grond hierna zo nodig met
een hark of een lat / rei en vervolgens met
ophoogzand.
• Wals of tril de grond aan met een lichte
wals of trilplaat.
• Rol geovlies/onderdoek uit over de
ondergrond en snijd het op maat.
• Rol het kunstgras uit. Let er daarbij op dat
de poolrichting naar het aangezicht wijst.

Zie ook de aanlegfilm op
onze website of You Tube
onder Mook Gras Art.

• Wanneer er naden gemaakt moeten
worden, snijdt u het kunstgras op de rug
schoon met een stanleymes.
• Schuif de gesneden kanten naar elkaar
toe, zodanig dat er niet meer dan 3mm
tussenruimte overblijft.
• Rol de plaktape uit tussen de naad.
• Rits de naad dicht en loop met poolrichting
mee over het kunstgras om het goed te
verlijmen.
• Hierna kan het instrooizand worden
aangebracht. Volg bij het verdelen van
het zand de poolrichting. Dit kan met een
stripper of bezem.
• Veeg het instrooizand vervolgens met een
harde veger tegen de poolrichting tussen
het kunstgras.

Mook Gras Art Breeze Comfort

Mook Gras Art Fine Dg Short

MGA Breeze Comfort is speciaal voor ons ontwikkeld
en heeft door de samenstelling van de gebruikte
garens een zachte gevoelswaarde en voelt daardoor
heel comfortabel aan voor blote voeten. Geeft een
mooi en stijlvol effect. MGA Breeze Comfort is een
topproduct tegen een betaalbare prijs.

MGA Dg Fine Short heeft iets kortere polen en
ondersteunende vezels. Daardoor gaat het Mook
Gras Art Dg Fine Short minder snel platliggen. Dit
kunstgras is ideaal voor veel toepassingen, zoals
siertuinen, balkons, showrooms, speelveldjes,
scholen, kinderdagverblijven.

Mook Gras Art Victoria W-up

Mook Gras Art GolfGreen

MGA Victoria is een bijzondere kunstgrassoort die
door zijn unieke W-shape veel minder snel plat gaat
liggen en veerkrachtiger rechtop blijft staan. Kortom
een grassoort met allure!

Voor de echte golfliefhebber, een perfecte “putting
green”. Door zijn dichtheid heeft het MGA Golfgreen
een perfecte stevigheid. Hét ideale gras om uw
golfhandicap te verbeteren.

Mook Gras Art Emerald

Mook Gras Art 24

Het MGA Emerald is een kunstgrassoort met een
natuurlijke uitstraling, tegen een aantrekkelijke prijs.
Het is geschikt voor intensief gebruik en door de
kortere polen is er minder kans op platliggen van
de polen. Dit kunstgras is ideaal voor siertuinen,
showrooms, beurzen, balkons, scholen en kinderdagverblijven.

Dit kunstgras is speciaal ontwikkeld voor intensief
en sportief gebruik. Denk hierbij aan hockey- en
trapveldjes, kinderdagverblijven, scholen, showrooms, beurzen, horeca, enzovoort. Zie onze website
voor courante kleuren.

Mook Gras Art Fine Extra
De MGA Fine Extra is een nieuwe en superieure
kwaliteit met de uitstraling van natuurgras! MGA
Fine Extra is een grassoort met minder glans en
meer volume. Geschikt voor vele toepassingen.

Keuzetabel
Mook Gras Art
Naam 		
Mook Gras Art Breeze Comfort
Mook Gras Art Emerald
Mook Gras Art Victoria W-up
Mook Gras Art Fine Extra
Mook Gras Art Fine Dg Short

Mook Gras Art GolfGreen
Mook Gras Art - 24

intensief*

uitstraling** toepassingen
	Siertuinen, balkons, ook geschikt voor
binnengebruik.
	Siertuinen, showrooms, beurzen, balkons, scholen en kinderdagverblijven.
Siertuinen.
	Geschikt voor vele toepassingen.
	Siertuinen, balkons, showrooms,
speelveldjes, scholen, kinderdagverblijven.
	Door zijn dichtheid heeft het MGA
Golfgreen een optimale stevigheid.
	Voor intensief/sportief gebruik, in
diverse kleuren leverbaar.

Toebehoren
Geovlies
Drukverdelend doek, voorkomt kans op deuken.
Plaktape
Zelfklevend, om kunstgras te verbinden (naden maken).
Kwartszand	Rondgebrand, door het gewicht kan krimpen en uitzetten worden voorkomen.
Valdempingsplaten Is gemaakt van gereclycled materiaal.
Lasband
Niet zelfklevend, gebruik in combinatie componentenlijm.
Componentenlijm Te gebruiken in combinatie met lasband.
* Geschikt voor intensief gebruik.
** Met een natuurgetrouwe uitstraling.

