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Har du lagt märke till att under vår logo står ”Seeds & Science”?

Det är ingen tillfällighet. Allt vad vi gör har en bakgrund i vår forskning och föräd-
ling. Du kan se helt konkreta exempel på detta i denna katalog.

Våra forskare har länge arbetat på att finna en lösning för hundägares ständiga 
problem med gula fläckar i gräsmattan, där hunden har kissat. Det har nu lyckats 
och resultatet kan du läsa mer om på sidan 3.

Accelerator är en helt ny coatning, som ger en vacker, grön gräsmatta snabbt. 
Coatningen (skalet) innehåller bl.a. vätmedel, vilket gör att fröet absorberar  
vatten och därför gror det snabbare. Läs mer på sidan 5.

Sommaren 2020 kommer att präglas av EM i fotboll. Ännu en gång kommer  
Turfline® vara på planen under matcherna. Turfline® Triumph innehåller Quick  
Action®, som också används på planerna runt om i Europa. Quick Action® gräsfrö 
är resultatet av många års gräsförädling. Läs mer på sidan 7.

Riktig god och grönt nöje med Turfline®- produkterna under säsongen 2020!
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Var fjärde klippning  
behöver du inte göra. 

Därför att blandningarna 
är sammansatta av de 
grässorter som växer 

allra långsammast. 

I SeedBooster® är varje 
gräsfrö inpackat i ett skal 

av näring med exakt det 
gödsel som optimerar 

groningsprocessen. Seed-
Booster® kommer under 
2020 i en ny förbättrat 

version med Accelerator.

Våra forskare har funnit fram 
till de  grässorter som är mest 

resistenta mot syran i hundens 
kiss. Vi har uppgraderat  

Turfline® No. 1 med dessa  
resistenta grässorter, därför  

blir det inga gula fläckar  
efter hundkiss.

Turfline®-blandningarna 
är S-märkta. Det betyder 
att sorterna är officiellt 

testade under 3 år av 
Scanturf gällande  

slitstyrka, torktolerance, 
skottäthet och sjukdoms-

resistens.

Turfline®-blandningarna 
innehåller Quick Action®. 

Därför gror gräset vid  
5 graders jordtemperatur, 

etablerar sig snabbare 
och är resistent mot 

snömögel.

Gräsfrö med ett skal av 
Accelerator innehåller bl.a. 

vätmedel vilket gör att fröet 
snabbt absorberar vatten 

och därför gror snabbt.  
Försök visar 38 % fler  

gräsplantor är etablerade  
på bara 7 dagar.

Scanna 
koden och  

se mer!

3Varför Turfline ®?

Sex goda skäl att välja Turfline®



Efterså gräsmattan 
tät och vacker
Under många år har professionella stadium och 
golfbanor använt eftersådd, som ett effektivt sätt 
att upprätthålla täta gräsmattor utan ogräs.

När du eftersår, ger du gräsmattan nya möjlig-
heter att utveckla nya friska gräsplantor som 
gör gräsplanen tät och vacker. Ogräset får också  
mindre plats.

Eftersådd är därför ett bra (och grönt) alternativ 
till kemisk ogräsbekämpning.

Du bör efterså minst en gång om året.YouTube

Scanna QR-koden 
och se hur

Så här gör du:
Har du mycket mossa i gräsmattan, kan 
du få bort det utan använda kemikalier 
med Turfline® MossOff®. MossOff® består 
av plant-oljor och stärkelse och bekämpar 
mossa i gräsmattan.

 Ta bort växtrester, avklipp mm från gräs-
mattan med en vertikalskärare eller en 
mossrivare.

Efterså med Turfline® Eftersådd 4 i 1 eller 
Turfline® Turbo Eftersådd.

Glöm inte gödsla till sist – t.ex. Turfline® 
Ekologiskt gräsmattegödsel.

1

2

3

4
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Accelerator – en snabb start
Använder du gräsfrö med ett skal av Accelerator, 
får du snabbt en vacker gräsmatta.

Coatningen, skalet, innehåller ett vätmedel, som 
gör att fröet snabbare absorberar vatten och det 
gror därför snabbare. Försök visar 38 % fler gräs-
plantor är etablerade på bara 7 dagar än frö som 
inte är behandlat.

När sedan gräset är etablerat, växer det lång-
samt, och du behöver inte klippa så ofta.

Accelerator är speciellt lämpligt till eftersådd. Det 
finns Accelerator i Turfline Eftersådd 4 i 1 och i 
Turfline® SeedBooster.

Frö som är behandlat med Accelerator gror snab-
bar och bättre – även under kalla och fuktiga  
förhållande.

  38 % fler  
         plantor efter 
         7 dagare

  Mindre plats till 
         ogräset

  Tätare gräsmatta 
         snabbare

  Vacker grön färg
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Den hållbara  
gräsmattan Biologisk  

moss bekämpning
Vårt ekologiska gräsfrö är odlat av ekoligiska  
odlare och är ett spännande och grönt alternativ 
till traditionella gräsfrö.

KRAV-märket på Turfline® Ekologiska gräsfrö är 
din garanti att produktionen av detta gräsfrö har 
hänsyn tagits till miljö, socialt ansvar och hälsa.

Turfline® Ekologiskt gräsmattegödsel är till 100 % 
baserat på vegetabiliska råvaror och innehåller 
alla de viktigaste näringsämne jorden behöver.

Är KRAV godkänt och tycker du hållbarhet är  
viktigt, kan du med gott samvete gödsla din gräs-
matta och trädgård med denna produkt.

Turfline® MossOff® består av plantoljor och för-
tjockningsmedel. 

När du sprutar Turfline® MossOff® på mossan 
och medlet torkat upp bildas en osynlig nedbryt-
bar mikro coatning, som förhindrar mossan att  
absorbera fukt och näring. Därför dör mossan  
efter en tid.

Den döda mossan räfsas upp och tages bort.  
Efterså gräsmattan med Turfline® gräsfrö. Glöm 
inte gödsla så att både nya och gamla gräsplantor 
får näring och förnyad styrka.

NYHET

Ja, det kan det faktiskt. Till den kommande säsongen 
vill Turfline® Ekologiskt gräsfrö, Turfline® Eco och Turfline® 

Blomsteräng bli levererat i det nya gräsemballaget. 

Gräsemballaget består av 40-50 % färsk, soltorkade natur- 
fiber från olika grässorter, blommor och olika örter som 
skördas på hösten. Mångfalden i de olika fibern ger gräs- 

emballaget ett rustikt och naturligt utseende, som passar 
perfekt till produkterna. Gräsemballaget är en natur-

produkt. Därför vill färgnyansen variera beroende 
på årstid och innehåll av olika fibrer. Embal-

laget avspeglar det helt naturliga 
innehållet i produkterna.

Kan gräs 
packas in i gräs?

6 Turfline ® – en grönare värld



NYHETER

Lycka till – nya, små 
familjemedlemmar

Stadiongräs i din 
egen trädgård

Vi har utvidgat Turfline®-familjen med fyra små 
kartonger med frö:

Turfline® Ekologiskt kattgräs
Ge din katt gott att tugga på. Gräset ger katten  
extra fiber och hjälper den att hålla matsmält- 
ningen i trim. Gräset är ekologiskt.

Turfline® Blomsteräng
Ger bidrag till att stärka samspelet mellan bina 
och plantorna. När du ger bina, fjärilarna och 
insekter möjlighet att söka pollen och nektar, 
säkrar du samtidigt för en god skörd av frukt och 
bär. Utvecklat tillsammans med biföreningar.

Turfline® Skugga
Perfekt för nyetablering av gräs under stora träd, 
häckar eller vid norrsidan av husmurar.

Turfline® Turbo Reperera
Har hunden grävt i gräsmattan eller där barnen 
lekt intensivt? Reperera fläckarna med Turfline® 
Turbo Reperera.

När du anlägger en gräsmatta eller eftersår en 
existerande gräsmatta med Turfline® Triumph, 
får du snabbt en topprofessionell, vacker och tät 
gräsmatta – även ifall du sår vid låga jordtempe-
raturer.

Den slitstarka gräsmattan klarar barnens lek och 
bollspel, skulle det uppstå förslitningar kommer 
gräsmattan snabbt återväxa.

Turfline® Triumph innehåller Quick Action® gräs-
frö, som också används på fotbollsstadium runt 
omkring i Europa.
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8 Turfline ® Accelerator MossFree6

      Turfline®  
– professionelle  
            lösning till     
 din gräsmatta
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Butiksinspiration – skapa grön tillväxt 
– kontakta oss

10 Turfline ® butiksinspiration – skapa grön til lväx t



Butiksinspiration – skapa grön tillväxt 
– kontakta oss

Få goda råd om skötsel 
och nyanläggning av 
gräsmattan under  
hela säsongen

Trädgårdsdoktorn

TurflineS…

Följ Trädgårdsdoktorn på Facebook och bli upp-
daterad eller finner alla våra ‘how-to’-videor på 
YouTube-kanalen ‘TurflineSE’. Här ser du hur man 
enkelt anlägger eller eftersår en gräsmatta. 

HUR ANLÄGGER JA
G  

EN GRÄSMATTA?

HUR BLIR JAG AV
  

MED MOSSAN?
Vi ger dig alla svaren på dina 
kunders frågor!
I DLF Academy lär vi dig hur man 
anlägger och sköter en gräsmatta 
samtidigt får du information om 
fördelarna mellan de olika Turline®-
produkterna.

Vi utbildar gärna Er personal, kon-
takta oss så avtalar vi en tid när det 
passar.

 

Alternativt kan vi skicka materialet 
till Er, som Ni själv kan gå igenom 
med personalen eller lägga på ert 
intranet.

Kom ihåg att du kan 
finna svar på många 
frågor om gräs i vår 
konsumentfolder – se 
mer på sidan 18.
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Skapa inspiration – Skapa merförsäljning

För bättre arbetsmiljö gör vi  
kolli storlekarna mindre!
Nu är det slut på tunga lyft vid  
hantering av Turfline® gräsfrö. Vi 
halverar kolli antalet. 

  1 kg förpackningar levereras
      med 9 stk. 

   2,5 kg förpackningar levereras  
       med 4 stk.

8 x 2,5 kg blir

4 x 2,5 kg

18 x 1 kg blir 

9 x 1 kg
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Skapa inspiration – Skapa merförsäljning

13Turfline ® butiksinspiration – skapa grön til lväx t



Classic Triumph

    PASSA TILL 9 AV 10 GRÄSMATTOR
    25 % FÄRRE KLIPPNINGAR
    DEN TÄTASTE GRÄSMATTAN

100 g / 0,5 kg /
1 kg / 2,5 kg /
7,5 kg

     STADION GRÄSKVALITÉ DÄRHEMMA
     SLITSTARK OCH TÄT GRÄSMATTA
     BEGRÄNSAD FÖRPACKNINGAR TILLGÄNGLIGT

2,5 kg

Eftersådd 4 i 1

  GRÄSFRÖ
  KALK
  VÄTMEDEL
  BIOSTIMULANTOR

1 kg

NYHET

AKTIVETS-

PRODUKT TILL
VÅREN!
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Eco
    MINDRE GÖDSEL
    UTESTÄNGER OGRÄSET
   MED MIKROKLÖVER

1 kg /15 kg (beställningsvara)

Fairway
    TOPP SORTER AV RÖDSVINGEL 

OCH ÄNGSGRÖE
    TILL PRYDNADSPLANEN
     TÅL KORT KLIPPNING

1 kg

Blomsteräng
     VILDA BLOMMOR MED GRÄSFRÖ
     EN NATURLIG ÄNG
   UTVECKLAT TILLSAMMANS  

       MED BIFÖRENINGAR

100 g / 1 kg

Ekologisk

   EKOLOGISK GRÄSFRÖ
   NORDISKT KVALITÉ
   HÅLLBAR TRÄDGÅRD

1 kg

NYHET

NYHET

Skugga
    GRÄSMATTOR I SKUGGIA LÄGE
    25 % FÄRRE KLIPPNINGAR
    FRISK GRÖN FÄRG

100 g / 1 kg /  
15 kg (beställningsvara)

Turbo Eftersådd

Ekologiskt 
kattgräs

      EFTERSÅDD
   SNABB ETABLERING
   STÄNGER UTE OGRÄS OCH MOSSA

100 g  / 600 g

   HÅLLER MATSMÄLTNINGEN  
       I ORDNING

   GER EXTRA FIBER

100 g

No. 1

Norr

   RESISTENT MOT GULA FLÄCKAR  
       EFTER HUNDKISS

   SNABB ETABLERING
   GRÖN FRÄSCH FÄRG

100 g / 1 kg / 2,5 kg / 7,5 kg

    EXTRA VINTERHÄRDIG 
    HÖGT INNEHÅLL AV ÄNGSGRÖE 

OCH RÖDSVINGEL
    SLITSTARK OCH TÄT GRÄSMATTA 

ÄVEN I UTSATTA PLATSER

1 kg

SeedBooster®

    NYTT LIV FÖR GRÄSMATTAN
    FÖRNYAR GRÄSMATTAN SNABBT
    MILJÖVÄNLIGT

100 g / 1 kg / 10 kg

NY,
FÖRBÄTTRAD

BLANDNING

NYHET

NYHET

15Turfline ® gräsfrö



Gräsmattekalk + gödsel

    SPARAR ETT 
ARBETSMOMENT

     MOTVERKAR  
FÖRSURNING

    SNABBVERKANDE

3,5 kg
7,5 kg
15 kg

Gräsmattegödsel

   MINERALISK
   NÄRING FRIGES 

      SNABBT
   JÄMN VÄXT

3,5 kg
7,5 kg
15 kg

Gödselspridare
   JÄMN FÖRDELNING
    TILL GÖDSEL, SALT

15 liter

Såmaskin
   JÄMN FÖRDELNING
    TILL GRÄSFRÖ, GÖDSEL,  

SALT
12 liter

Handspridare
   JÄMN FÖRDELNING
    TILL GRÄSFRÖ, GÖDSEL,  

SALT
2,7 liter

Tryckspruta
   JUSTERBART MUNSTYCKE
   TILL BEHANDLING AV  

       GRÄSMATTAN
   LÄTT ATT DOSERA

5 liter

16 Turfline ® gödsel,  skötsel och til lbehör



Trädgårds-
säck

   PRAKTISKT HANDTAG
   KRAFTIG KVALITÉ

200 liter

Gräskant

   TÄMJ GRÄSET
   SOM KANT MOT STEN
   SOM FÖRSTÄRKNING

Standard: 9 m – h 9, 15, 25 cm   
…xtra stark: 9 m – h 9, 15 cm

No. 1  universal gödsel
   FÖR HELA TRÄDGÅRDEN
    INGEN RISK FÖR BRÄNNSKADOR
    KAN ANVÄNDAS UNDER HELA SÄSONGEN

3,5 kg / 15 kg

Ekologiskt 
gräsmattegödsel

   GODKÄNT FÖR 
       EKOLOGISKT ODLING

   KAN ÄNVÄNDAS I 
       HELA TRÄDGÅRDEN

   GRANULAT 1-5 MM, 
       DAMMAR EJ

10 kg

MossOff®

    BEKÄMPER MOSSA UTAN KEMIKALIER
    LÄTT ATT ANVÄNDA
     INTE FARLIG FÖR ANDRA PLANTOR ÄN MOSSAN  

2 liter

17Turfline ® gödsel,  skötsel och til lbehör



Gräsmattefolder Informationsskylt
Goda råd och tips samt inspiration för 
anläggning, eftersådd och skötsel.  
Med hål för upphängning i butik.

‘Välj den rätt blandningen’-skylt A3  
eller A4. Kraftig, tryck på båda sidor 
och laminerad.

Toppskylt
Turfline® toppskylt som 
kan sätt på ¼ pallar  
eller att hängas.

Informativ toppskylt – enklare för dina kunder att välja rätt blandning.

65 cm

38 cm

21 cm

12 cm

27,9cm
 / 42 cm

21 cm / 27,9 cm

Butiksinspiration – skapa grön tillväxt – kontakta oss

Toppskylt

60 cm

250 cm

18 Turfline ® POS-material



Välj den rätta 
blandningen

Gräsmattan 
skall
eftersås /
repareras

Gräsmattan 
blir inte gul av  
hundens
kiss

Gräsmattan 
ligger i
skugga

Gräsmattan 
skall
etableras 
snabbt

Gräsmattan 
skall klipps av
robot- 
klippar

Gräsmattan  
skall vara en  
blomster-
äng 

Gräsmattan 
skall vara  
ekologisk 

Gräsmattan 
skall vara en
prydnad för 
trädgården

Gräsmattan 
kräver
ingen 
gödsel

Gräsmattan  
ligger i 
Norra  
Sverige

Gräsmattan 
skall
nysås

BÄSTA VAL
BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

Øk
o

BÄSTA VAL

BÄSTA VAL

19Turfline ® – välj  den rätta blandningen



20 Turfline ® sor timentsöversikt

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic

No. 1

No. 1

No. 1

No. 1

SeedBooster

Turbo 
Eftersådd

Turbo 
Eftersådd

SeedBooster

SeedBooster

Produkt:

0,5 kg

100 g

1 kg

2,5 kg

7,5 kg

1 kg

100 g

2,5 kg

7,5 kg

100 g

1 kg

10 kg

100 g

600 g

Mängd:

25 m2/ 50 m2

5 m2 /10 m2

50 m2/ 100 m2

125 m2/ 250 m2

375 m2/ 750 m2

50 m2/ 100 m2

5 m2/ 10 m2

125 m2/ 250 m2

375 m2/ 750 m2

3 m2/ 6 m2

30 m2/ 60 m2

300 m2/ 600 m2

10 m2 (eftersådd)

60 m2 (eftersådd)

Räcker till 
ny-/eftersådd:

18 stk.

20 stk.

9 stk. 

4 stk. 

5 stk. 

9 stk.

20 stk.

4 stk.

5 stk. 

20 stk.

9 stk.

1 stk.

20 stk. 

18 stk. 

Enheter 
per kolli:

403TL1001C1

403TL1001C1

403TL1001C1

403TL1001C1

403TL1001C1

403TL1012C1

403TL1012C1

403TL1012C1

403TL1012C1

403TL1013C1

403TL1013C1

403TL1013C1

403TL1011C1

403TL1011C1

Varunummer:  EAN:



21Turfline ® sor timentsöversikt

Eftersådd 4 i 1

Ekologiska 
kattgräs

Triumph

1 kg

100 g

2,5 kg

50 m2 (eftersådd)

5 m2 (nysådd)

75-100 m2

9 stk. 

20 stk. 

25 stk. 

403TL1023E1

405EA0748C1

Skugga

Skugga

Fairway

Ekologiska 
gräsfrö

Blomsteräng

Blomsteräng

Skugga

Bestil- 
lings- 
vare

1 kg

100 g

1 kg

1 kg

100 g

1 kg

15 kg

50 m2/ 100 m2

5 m2/ 10 m2

60 m2/ 120 m2

40 m2/ 80 m2

10 m2 (nysådd)

100 m2 (nysådd)

750 m2/ 1.500 m2

9 stk.

20 stk.

9 stk.

9 stk.

20 stk. 

9 stk. 

1 stk. 

403TL1002C1

403TL1002C1

403TL1017C1

403TL1020C1

403TL1016C1

403TL1016C1

403ML1003C1

Eco

Eco

Produkt:

1 kg

15 kg

Mængde:

40 m2/ 80 m2

600 m2/ 1.200 m2

9 stk.

1 stk. 

403TL1007C1

403ML1014C1

 EAN:
Räcker till 
ny-/eftersådd:

Enheter 
per kolli: Varunummer:

403TL1025C1T273

Norr

MossOff® 

1 kg

2 liter

50 m2/ 100 m2

85 m2

9 stk. 

6 / 72 stk.

403TL1010C1

862MO003

Bestil- 
lings- 
vare
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Gräskant

Gräskant

Gräskant / 
extra hög kvalitet

Gräskant / 
extra hög kvalitet

–

–

–

–

9 meter / 9 cm

9 meter / 15 cm

9 meter / 9 cm

9 meter / 15 cm

12 stk. 

8 stk. 

12 stk. 

8 stk. 

999GK1001

999GK1003

999GK1002

999GK1004

Gräskant – 9 meter / 25 cm 4 stk. 999GK1005

Ekologiska 
gräsmattegödsel 10 kg 100 m2 33 stk. / 

½ pl. 801TL1011

Gräsmattegödsel

Gräsmattegödsel

Gräsmattegödsel

3,5 kg

7,5 kg

15 kg

175 m²

375 m²

750 m²

4 stk. 

60 stk. / 
½ pl.

33 stk. / 
½ pl.

801TL1002

801TL1002

801TL1002

Gräsmattekalk  
+ gödsel

Gräsmattekalk  
+ gödsel

3,5 kg

7,5 kg

100 m²

200 m²

4 stk.

60 stk. /  
½ pl.

801TL1005

801TL1005

Gräsmattekalk  
+ gödsel 15 kg 400 m² 33 stk. / 

½ pl.
801TL1005

Produkt: Mängd: Räcker till:
Enheter 
per kolli: Varunummer:  EAN:

No. 1 
Universal gödsel

No. 1 
Universal gödsel

15 kg

3,5 kg

500 m²

125 m²

33 stk. / 
½ pl.

4 stk.

801TL1007

403TL1007



Dina kontaktpersoner:
Gunnar H. Svensson   
gunnar@gtgnordic.se  
0705-703200  

Tommy Hansen 
tommy@gtgnordic.se 
0705-285150

Kenneth Svane 
kenneth@gtgnordic.se 
0705-5703206

DLF 
Back up
turfline@dlf.dk
+45 6317 1600 
 

Merete Hansen 
Administrativ chef
mh@dlf.dk
+45 6317 1633

Anneke Thomsen 
Marknads- och kommunikationsansvarig 
ath@dlf.dk   
+45 6317 1632
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Gräsgraffiti

Trädgårdssäck

Handspridare

Såmaskin

Gödselspridare

Tryckspruta

500 ml

200 liter 

2,7 liter

12 liter

15 liter

5 liter

25 meter

–

–

–

–

–

6 stk.

10 stk.

6 stk.

2 stk.

1 stk.

6 stk.

999KI1001

999DI1023

851SO1431

851SO1430

851SO1436

851SO1439

Produkt: Mängd:  EAN:Räcker till:
Enheter 
per kolli: Varunummer:
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Gräsfröet i Turfline®-förpackningarna, som står i 
din butik, är förädlat och producerat i Danmark, 
och testat under skandinaviska klimatförhåll-
ande.

När dina  kunder anlägger eller eftersår en Turfline® 
gräsmatta kan dom vara säkra på att få det bästa 
resultatet – en tät, slitstark och vacker gräsmatta 
där ogräs och mossa inte får plats.

Det finns ingen annan gräsfröproducent som an-
vänder mer resurser på forskning och förädling 
än DLF.

Var tionde medarbetare i koncernen arbetar med 
att finna fram till de grässorter som bäst klarar 
sjukdomar, bäst klarar kyla, torka och skugga, har 
fin färg samtidigt som kräver minsta skötsel. 

Det ger nöjda kunder!

     Vi omsätter 
kunskap till 
          växt
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