Klaver Graszoden
De Beulakker 1
1676 GM Twisk
Telefoon: 0227-540229
E-mail: info@klaver-graszoden.nl

Premium Graszoden
Productcode: KL01
Gewicht: 15.00kg
Afmetingen: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prijs: €3,25
Exclusief BTW: €2,98

100 of meer €3,00

Korte omschrijving
Klaver's Premium graszoden. Dagelijks vers gesneden.

Omschrijving
Onze Premium graszoden worden dagelijks vers gesneden en zijn een natuurlijk
product van de hoogste kwaliteit, dit wordt op onze velden met passie gekweekt.
Met behulp van proffesionele graszaadmengsel en kennis van grasteelt op de
zavelachtige klei grond in Noord-Holland
De kleistructuur van de grondlaag van onze graszoden heeft als voordeel dat ze
in het beginstadium goed vocht en voeding vasthouden, wat zorgdraagt voor een
gazon in topconditie en diep donker groene kleur.

Veel gestelde vragen
Hoeveel graszoden passen in me auto?
In een gemiddelde personen auto passen circa 25 graszoden.

Welke voorbereidingen moet ik treffen voordat ik de grasrollen ga
uitrollen?
Met de aanleg folder en de gazongids bent u van alle informatie voorzien.
Hoeveel water moet ik geven?
Elke dag gedurende 2 weken s'ochtends 25 min en s'avonds 25 min
Mag ik water geven in de volle zon?
Ja, u mag water geven in de volle zon. bladverbranding door de zon geld niet
voor graszoden.
Wanneer mag ik maaien?
U mag na 10 a 14 dagen (controlleer of het geworteld is) de eerste keer maaien.
zet de maaier op de hoogste stand en bouw het per maaibeurt af tot u uiteindelijk
de maaihoogte van circa 4cm heeft.
Wanneer mag ik erop lopen?
Als u begint met maaien. u loopt kans als u eerder uw gazon betreed dat u het
hechtingsproces verstoord en deuken loopt in het pas bewerkte ondergrond.
Welke meststoffen moet ik strooien en hoevaak?
Wij adviseren:
Gazonstart voor de aanleg (voor een snellere hechting)
Gazonbooster om de 10 weken te strooien van maart tot septemberom de
dichtheid (om de groei en dichtheid van de grasmat constant te houden)
Najaarsbehandeling van september t/m November (om het gazon met voldoende
voeding de winter door te komen)

Moet ik kalk strooien?
Als u gebruik maakt van een pH-bodemtest kunt u de zuurtegraad bepalen. als
dit lager is dan 5.5 dan is het zaak om kalk te strooien.

Video

Specificatie
Afmetingen per m2
40cm bij 250cm
Gewicht
15 kg per m2
Type gras
Premium Speelgazon Klasse-A
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