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DET BEDSTE FRA TO VERDENER

Dårligt vejr, slid og høj aktivitet giver græs dårlige vækstforhold. I områder med meget skygge eller 

vådt jord vil græs ofte slet ikke gro. Dette er et velkendt problem ved sportsanlæg, legepladser og 

golfbaner.

Hvor kunstgræs før har været vejen til en konstant grøn og flot plæne, er der nu kommet en løsning, 

der kombinerer det bedste fra to verdener. Det grønne, fyldige udtryk fra kunstgræsset og den 

ubearbejdede følelse af naturgræs forenes i dette produkt.

Green Hybrid hybridgræs rulles ud over den naturlige græsplæne, hvilket med tiden betyder, at de 

naturlige græsstrå vil blande sig med de kunstige. Hybridgræsset giver et flot, grønt look og er med til 

at beskytte det skrøbelige naturlige græs, så det får de bedst mulige vækstbetingelser.

HVAD ER ‘GREEN HYBRID’ HYBRIDGRÆS LAVET AF?

Vores Green Hybrid hybridgræs er lavet af samme materiale som kunstgræs – dog blot i en mindre 

mængde. Selve græsstråene er produceret i Polyethylen (PE), mens nettet (hvor stråene er påsyet) er 

coatet med latex, som er et yderst slidstærkt materiale.

Green Hybrid er blot en ud af mange typer af hybridgræs. Sammenlignet med andre typer kræver 

Green Hybrid mindre vedligeholdelse, og intet forudgående anlægsarbejde. Green Hybrid er utroligt 

nemt at installere og kræver intet stort forberedende anlægsarbejde.

DET MILJØRIGTIG VALG

Nordic Lawn forhandler udelukkende produkter, hvor der er tænkt over miljøet. Her kan vi stå inde 

for, at produkterne ikke blot er af en yderst god kvalitet - men også af materiale, der ikke er skadelige 

for hverken miljøet eller de, der opholder sig på områder anlagt med vores produkter.

Kigger man på vores Green Hybrid hybridgræs-produkter er disse testet efter den fælles europæiske 

miljøstandard DIN 18035-7.

Derudover er vores spyd (som bruges i forbindelse med installationen) udviklet specielt til formålet. 

Disse er produceret i kompostabelt plastmateriale, hvilket gør dem idéelle til formålet.
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GREEN HYBRID 32 GREEN HYBRID 32

BESKRIVELSE

Green Hybrid 32 er et slidstærkt produkt, der egner sig super godt til områder med meget trafik. 

Stråene er produceret i 100% Polyethylen (PE) Mono Filament og sidder på en netkonstruktion af SBR 

latex. Ved fastgørelse af Green Hybrid 32 benyttes Nordic Lawns egne spyd.

Nordic Lawns spyd er dansk produceret og specielt fremstillet i miljøvenligt materiale. Disse spyd laves 

i kompostabelt  plastmateriale. Dette vil sige at spydene over tid nedbrydes og formulder i jorden, 

uden at efterlade noget restmateriale såsom mikroplast.

BRUG DET PÅ 
LEGEPLADSEN

BENYTTES VED

Skolegårde, legepladser, golfbaner, 

skråninger, offentlige byrum og øvrige 

steder med høj aktivitetsniveau og dermed 

meget slid.

FAKTA

Naturgræs: 40%

Kunstgræs: 60%

Hulstørrelse 26 x 64 mm. (+/-10%)

Farve: Naturlig græsgrøn

Stråhøjde: 18 mm.
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GREEN HYBRID 32+ GREEN HYBRID 32+

BESKRIVELSE

Green Hybrid 32+ er en udvidelse af det slidstærke produkt, Green Hybrid 32 - og idéelt til en 

sportsbane, hvor der ønskes en mere jævn græsflade. Stråene er længere end ved Green Hybrid 32, 

og derfor kan græsset dresses op ved at feje vækstmedie ned mellem stråene. Stråene er produceret i 

100 % Polyethylen (PE) og nettet er lavet i latex. 

Green Hybrid 32+ fastspændes med Nordic Lawns egne spyd, som er dansk produceret og specielt 

fremstillet i miljøvenligt materiale. De er lavet i kompostabelt plastmateriale, hvilket vil sige at spydene 

over tid nedbrydes og formulder i jorden, uden at efterlade noget restmateriale såsom mikroplast.

BRUG DET PÅ
SPORTSBANER

BENYTTES VED

Boldbaner, teesteder, golfbaner og øvrige 

sportsanlæg

FAKTA

Naturgræs: 40%

Kunstgræs: 60%

Hulstørrelse: 26 x 64 mm. (+/-10%)

Farve: Naturlig græsgrøn

Stråhøjde: 35 mm.
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GREEN HYBRID 43 GREEN HYBRID 43

BESKRIVELSE

Green Hybrid 43 er kendetegnet ved at have større huller i nettet end Green Hybrid 32 og 32+. Det 

betyder, at Green Hybrid 43 tillader mere naturgræs – og dermed mindre kunstgræs i produktet. Du 

opnår et mere naturligt look, som dog er en smule mere følsomt end vores øvrige produkter. Nettet er 

produceret i latex imens stråene er 100 % Polyethylen (PE). 

Green Hybrid 43 fastspændes med Nordic Lawns egne spyd, som er dansk produceret og specielt 

fremstillet i miljøvenligt materiale. De er lavet i kompostabelt plastmateriale, hvilket vil sige at spydene 

over tid nedbrydes og formulder i jorden, uden at efterlade noget restmateriale såsom mikroplast.

BRUG DET TIL AT 
SKABE SMUKKE
LANDSKABER

BENYTTES VED

Områder med mindre trafik eller områder 

med meget trafik i sæsonperioder – 

eksempelvis i parker, golfbaner eller 

private haver.

FAKTA

Naturgræs: 60%

Kunstgræs: 40%

Hulstørrelse: 37,5 x 87 mm. (+/-10%)

Farve: Naturlig græsgrøn

Stråhøjde: 22 mm.
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BUNKER FIX BUNKER FIX

BESKRIVELSE

Bunker Fix er et produkt, som typisk bruges i bunkere på golfbaner. Her placeres Bunker Fix som 

nederste lag, inden sandet stryges ovenpå. Produktet består af et tæt-hullede net produceret i latex. 

Herpå er der påsyet P.E monofilament 60 mm. I sandfarvet look der gør at det er camoufleret under 

sandet.

I modsætning til vores øvrige udbud, så produceres Bunker Fix i sandfarvet, således at det blender helt 

og aldeles ind med sandet i bunkeren. Bunker Fix beskytter og forebygger mod erosion i bunkerne.

SIKRING MOD 
EROSION VED 

BUNKERS

BENYTTES VED

Sikring mod erosion ved bunkers på 

golfbaner.

FAKTA

Hulstørrelse: 55x58 mm. (+/-10%)

Farve: Sandfarvet

Stråhøjde: 60 mm.
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