Tress PlayECO 140 Konstgräs
22 mm material. 140 cm fallhöjd. Inkl. läggning

Produktnummer PLAYECO140
Enhet: Kvm

Dimensioner:

Material:

Färger:

Längd: 100 cm
Bredd: 100 cm
Höjd: 4.6 cm

Konstgräs

Olika färger
Grön

Produktmärkning:
Tillgänglighetsanpassad

Underhåll
Material
Konstgräs: Det bör fyllas på sand en gång om året om detta saknas då kraftigt regn kan göra att sanden snedfördelas i
konstgräset.
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Produktbeskrivning
Konstgräs för lekplatser, skolgårdar och andra aktivitetsytor med krav på fallskydd. Ett fullt återvinningsbart och miljövänligt
konstgräs av högsta kvalitet som kan läggas på de flesta underlag. Slipp underhållsarbete som klippning och vattning med ett
konstgräs för alla väder. Vårt konstgräs har nu blivit ännu mer miljövänligt med en ny backing som heter PP ECO Backing. Den
är tillverkad av samma material som konstgräsets fibrer, vilket innebär att hela konstgräsmattan kan återvinna s som plast, efter
att den är uttjänt. Nu när fibrerna och backingen inte behöver separeras är vårt konstgräs helt återvinningsbart, till skillnad mot de
konstgräs som är gjorda av Latex eller PU backing. Tress konstgräs PlayECO 140 för fallhöjd 1,4 meter. Materialet är 24 mm
tjockt och mattan har 14 175 stygn per kvadratmeter och en strålängd på 24 mm. Färgen skiftar i olika nyanser av grönt. Mattan
kan läggas på packad grusbädd, asfalt, betong eller annat packat underlag. Skarvarna ska limmas med ett rekommenderat lim.
Konstgräsmattan fylls med tvättad kvartssand.

Tress Sport & Lek AB Gasverksgatan 9
252 18 Helsingborg info@tress.se
Vi på Tress Utemiljö brinner för att inspirera barn, ungdomar och
vuxna till ett mer aktivt och rörelserikt liv genom att erbjuda roliga och
inspirerande produkter inom lekplats, sport och parkmiljö. Vår
viktigaste uppgift är att hjälpa dig att välja rätt produkt till ditt projekt.

www.tressutemiljö.se
www.tress.se

