BEST OF BOTH WORLDS

SPEEL
BETER

R U G BY

ONS HYBRIDE XTRAGRASS SYSTEEM
COMBINEERT NATUURGRAS EN KUNSTGRAS
EN LEVERT HET BESTE VAN TWEE WERELDEN
XTRAGRASS

SPEEL
VEILIGER

SPEEL
LANGER

Snelle installatie
en snel spelen
met XtraGrass
gekweekte
grasrollen

®

Belangrijkste voordelen:
Synthetische aanvulling op
natuurgras voor meer speeluren
Verbeterde kunstmatige dekking
voor een stabieler oppervlak
Geen wachttijd door directe
beschikbaarheid van gekweekte
grasrollen
In één stap te recyclen. Backing en
vezels behoren tot dezelfde groep
polymeren

GreenFields XtraGrass brengt de
positieve eigenschappen van natuurgras
en de stevigheid en duurzaamheid van
kunstgras bij elkaar. Dit resulteert in een
superieur speeloppervlak dat het hele
jaar groen blijft.
De kunstgrasvezels zijn bevestigd op
een gedeeltelijk biologisch afbreekbare
backing,
waardoor
een
slijtvaste
structuur ontstaat die het veld
ondersteunt. De open matrix zorgt
dat de wortels van het gras door de
stof heen kunnen groeien om vocht
en voedingsstoffen te bereiken. Als
tijdbesparend alternatief kan XtraGrass
ook als gekweekte grasrollen worden
geïnstalleerd, zodat er binnen een paar
dagen op kan worden gespeeld.
Het feit dat spelers kunnen trainen op
het veld waarop ze ook de wedstrijden
spelen werkt in hun voordeel. Een
stabiel oppervlak vermindert bovendien
de kans op blessures. XtraGrass is ideaal
voor stadions waar geen kunstgras
kan worden gelegd. Het verbetert de
veerkracht van velden met natuurgras
in gedeeltes die intensief worden belast,
zoals het doelgebied.

Het veld bij
Ricoh ziet er
niet alleen
het hele jaar
geweldig uit,
het is ook beter
bestand tegen
scrums.

JAKE COOPER WOOLLEY

Prop
Wasps RFC

RU GBY

100% NATUURLIJKE
SPEELERVARING

MINDER
OPPERVLAK
GERELATEERDE
BLESSURES

STABIELER
OPPERVLAK

SPELEN IN ALLE
WEERSOMSTANDIGHEDEN

365 DAGEN
PER JAAR
BESPEELBAAR

UW PRESTATIES
GreenFields draagt vol trots bij aan het verbeteren van de rugbyervaring voor spelers over de hele
wereld. Onze innovatieve systemen zijn uitvoerig getest om te voldoen aan alle vereiste voorschriften
en hebben zich bewezen op het gebied van maximale speeleigenschappen.
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WASPS RFC & COVENTRY CITY F.C.
Ricoh Arena – Coventry, Engeland

www.greenfields.eu
E: info@greenfields.eu
T: +31 (0)548 633 333

www.greenfieldsturf.co.uk
E: info@greenfieldsturf.co.uk
T: +44 (0)1204 699 930

www.greenfieldsasia.com
E: info@greenfields.eu
T: +65 6809 2131

www.greenfieldsusa.com
E: info@greenfieldsusa.com
T: +1 855-773-6668
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