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voordelen

Snel geplaatst

Natuurlijk uitzicht

UV-bestendig

Zeer duurzaam

Het hele jaar door een weelderig groene tuin

Gevoel van natuurlijk gras

Weinig onderhoud

Bestand tegen alle weersomstandigheden

Onnodig te maaien

Milieuvriendelijk

voordelen
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Tuinen

Rond het zwembad

Patio’s en veranda’s

Balkons

Serres

Terrassen en dakterrassen

Lounges

Woonboten of jachten

Caravans & mobilhomes

THUIS

toepassingen
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toepassingen
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De 4 kernwoorden voor onze collectie zijn:

FIJN De fijne garensprieten zorgen voor  
 een mooi groen uitzicht.

ZACHT Het tapijt voelt heel zacht aan, net  
 zoals natuurgras.

MAT De garens zijn mat waardoor het  
 gras er heel natuurgetrouw uitziet.

KLEUR Alle kwaliteiten hebben ten minste  
 4 kleuren.

de 4 pijlers van de Easy Lawn kwaliteiten van Lano

GAREN

Easy Lawn

LAVENDER

Easy Lawn

THYME

Easy Lawn

SAGE

Easy Lawn

OREGANO

Easy Lawn

LAURUS

Easy Lawn

TARRAGON

Easy Lawn

BOTANIC

Easy Lawn

CILANTRO

Easy Lawn

ROSEMARY

Easy Lawn

GREEN

Al onze kwaliteiten zijn gemaakt met een 

tweekleurig Monofilament PE topgaren.  

Een PE vezel zorgt voor een zachter en  

aangenamer gevoel en is resistenter door zijn 

flexibiliteit in vergelijking tot een PP topvezel. 

Bovendien is PE enorm UV bestendig en  

vormen temperatuurschommelingen geen 

probleem. 
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Niet alleen de keuze van de vezels 

maar ook de constructie speelt een  

cruciale rol in de duurzaamheid van het  

product.  Voor een grastapijt zijn 3  

specificaties heel belangrijk: 

het gewicht/m², de hoogte van het poolgaren 

en het aantal vezels/m².

Een kwaliteitsrug is van enorm belang en kan het uitzicht van uw kunstgras op langere  

termijn beïnvloeden. De rug bestaat uit 2 delen: een primary backing is een doek waarin de 

vezels worden getuft, en vervolgens een laag latex om alles vast te zetten, genaamd secondary  

backing.  Een goede afwerking zorgt ervoor dat de vezels niet loskomen en uw grastapijt er 

steeds mooi groen blijft uitzien ! 

CONSTRUCTIE AFWERKING

De eerste rug is een geweven UV bestendig 

polypropyleen doek.  

Dit doek wordt versterkt met een extra vlies en 

verzekert een dimensionele stabiliteit.

Primary Backing

De laatste afwerking is een geperforeerde en 

water- en rotbestendige latexlaag.  

Net als voor onze sportgraskwaliteiten is de 

rug van de Easy Lawn kwaliteiten ontwikkeld 

om de duurzaamheid van het grastapijt te  

garanderen.

Secundary Backing

Om u te  

overtuigen 

van onze 

kwaliteit: 

de garantie 

voor de 

kwaliteiten 

Easy Lawn  

bedraagt

9 JAAR
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GARANTIE

GARANTIE9 JAAR

 Gewicht Poolhoogte Vezels
 gr/m² mm /m²

 3000 gr/m² 38 mm 826.560

 2000 gr/m² 38 mm 967.680

 1350 gr/m² 35 mm 514.080

 1300 gr/m² 37 mm 672.000

 1160 gr/m² 38mm 604.800

 890 gr/m² 30 mm 504.000

 890 gr/m² 35 mm 302.400

 595 gr/m² 15 mm 604.800

 1800 gr/m² 35 mm 147.000

 1650 gr/m² 13 mm 571.200



technische specificaties
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GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

kunstgras kiezen ?
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 Easy Lawn LAVENDER  Order Code: LAV

Poolsamenstelling 100% PE

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 38 mm Poolinzetgewicht ± 3000 gr/m²

Totale hoogte ± 40 mm Totaal gewicht ± 3885 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn LAURUS  Order Code: LAR

Poolsamenstelling mengeling van 70% PE en 30% PP

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 38 mm Poolinzetgewicht ± 1160 gr/m²

Totale hoogte ± 40 mm Totaal gewicht ± 2045 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn ROSEMARY  Order Code: RMY

Poolsamenstelling mengeling van 55% PE en 45% PP

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 38 mm Poolinzetgewicht ± 2000 gr/m²

Totale hoogte ± 40 mm Totaal gewicht ± 2885 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn TARRAGON Order Code: TRG

Poolsamenstelling mengeling van 55% PE en 45% PP

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 30 mm Poolinzetgewicht ± 890 gr/m²

Totale hoogte ± 32 mm Totaal gewicht ± 1525 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn THYME  Order Code: THY

Poolsamenstelling 100% PE

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 35 mm Poolinzetgewicht ± 1800 gr/m²

Totale hoogte ± 37 mm Totaal gewicht ± 2685 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn BOTANIC  Order Code: BOT

Poolsamenstelling mengeling van 70% PE en 30% PP

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 35 mm Poolinzetgewicht ± 890 gr/m²

Totale hoogte ± 37 mm Totaal gewicht ± 1525 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn SAGE  Order Code: SAG

Poolsamenstelling mengeling van 65% PE en 35% PP

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 35 mm Poolinzetgewicht ± 1350 gr/m²

Totale hoogte ± 37 mm Totaal gewicht ± 2235 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn CILANTRO  Order Code: CLT

Poolsamenstelling mengeling van 55% PE en 45% PP

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 15 mm Poolinzetgewicht ± 595 gr/m²

Totale hoogte ± 17 mm Totaal gewicht ± 1480 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn OREGANO  Order Code: ORG

Poolsamenstelling mengeling van 70% PE en 30% PP

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 37 mm Poolinzetgewicht ± 1300 gr/m²

Totale hoogte ± 39 mm Totaal gewicht ± 2185 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

 Easy Lawn GREEN  Order Code: FGR

Poolsamenstelling 100% PE

Tuftdoek geweven en versterkt PP tuftdoek

Poolhoogte ± 13 mm Poolinzetgewicht ± 1650 gr/m²

Totale hoogte ± 15 mm Totaal gewicht ± 2860 gr/m²

Rolbreedte 400 cm *

GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

GARANTIE9 JAAR

* afsnijdingen en 2m rollen op aanvraag



 Garden  Order Code: GAR

Poolsamenstelling 100% PP

Tuftdoek geweven PP tuftdoek

Poolhoogte ± 7 mm Poolinzetgewicht ± 540 gr/m²

Totale hoogte ± 8 mm Totaal gewicht ± 1140 gr/m²

Rolbreedte 200 & 400 cm

 Giardino  Order Code: GIA

Poolsamenstelling 100% PP

Tuftdoek geweven PP tuftdoek

Poolhoogte ± 12 mm Poolinzetgewicht ± 810 gr/m²

Totale hoogte ± 14 mm Totaal gewicht ± 1410 gr/m²

Rolbreedte 200 & 400 cm

 Greenfield  Order Code: GRO

Poolsamenstelling 100% PP

Tuftdoek geweven PP tuftdoek

Poolhoogte ± 7 mm Poolinzetgewicht ± 480 gr/m²

Totale hoogte ± 8 mm Totaal gewicht ± 1330 gr/m²

Rolbreedte 200 & 400 cm

technische specificaties
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richtlijnen voor de aanleg

Wij raden u aan een beroep te doen op een professionele installateur om uw kunstgras aan te  

leggen.  Indien u echter zelf wenst te plaatsen, zullen de onderstaande richtlijnen u op weg 

helpen.  Er zijn verschillende plaatsingsmogelijkheden, wij geven u de meest toegepaste  

werkwijzen die ook het beste resultaat geven.

Vooraleer u van start gaat

Bepaal de lengtes en breedtes die u nodig heeft en vergeet niet rekening te houden met een  

snijverlies.  Het is altijd handig om een ontwerp te maken en te bepalen hoe het gras best  

aangelegd kan worden.  Als u meerdere rollen nodig heeft willen we nog even meegeven dat 

alle rollen in dezelfde richting moeten gelegd worden daar de vezels van het tapijt steeds naar 

één bepaalde richting neigen.  Hou er ook rekening mee dat u de rollen plaatst zodat u tegen de 

vezelrichting in kijkt.

Plaatsen bij temperaturen onder 10° Celsius en bij vochtig weer (regen, mist) wordt afgeraden.
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kunstgras voor landscaping & huishoudelijke toepassingen

Voorbereiding van de ondergrond

Verwijder alle aanwezige gras, vegetatie en stenen.  Een goede drainage van de grond is  

essentieel. 

Indien het gras wordt aangelegd op een bestaand hard oppervlak raden wij aan om alle  

oneffenheden te herstellen of te verwijderen.  Zorg ervoor dat een voldoende afwatering mogelijk 

is, een drainagemat als onderlaag kan hier een goede oplossing zijn.

In andere gevallen kan u kiezen om de ondergrond aan te leggen met een gecompacteerd  

materiaal of als u een perfecte vlakke en stabiele ondergrond verkiest kunt u opteren voor een 

gestabiliseerde onderlaag van cement en zand.

Afhankelijk van het type ondergrond, graaft u de grond uit tot u een vlakke en stabiele  

ondergrond bereikt, uit te graven diepte is afhankelijk van de bestaande ondergrond.

Het wordt aangeraden om rond de volledige omtrek een (water/rotbestendig) houten kader 

te plaatsen.  Enerzijds garandeert dit een perfecte aflijning van het grasperk en anderzijds laat 

het kader toe om het kunstgras vast te zetten.  Het kader wordt best net onder de rand van  

aanpalende zones (terrassen, beplanting, ...) geplaatst.

Na het afwerken van de ondergrond rolt u een antiworteldoek / geotextiel uit over het oppervlak.   

Optimaal is een overlap van ± 10 cm tussen de verschillende rollen.  Het doek kan eventueel  

vastgemaakt worden aan het houten kader met roestvrijstalen schroeven.

Indien u niet met een houten kader wenst te werken kan ook voor boordstenen, waarop het 

kunstgras wordt vastgelijmd, gekozen worden.
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Bestaand hard oppervlak

Cement en zand

± 10 - 15 cm

Vul het uitgegraven gebied met een 

vochtig mengsel van cement en zand  

(verhouding 1/7).  Spreid dit mengsel  

uit, nivelleer en compacteer idealiter  

met een trilplaat.  Vergeet niet de  

ondergrond voldoende tijd te geven om uit 

te drogen.

Gecompacteerd materiaal

± 5 - 15 cm

Vul het uitgegraven gebied met een fijne 

steenslag (0 - 10 mm).  Spreid dit mengsel  

uit, nivelleer, bevochtig en compacteer  

idealiter met een trilplaat.  Werk deze laag 

eventueel af met een laag vochtige zavel of 

hoekig zand en compacteer terug met een 

trilplaat zodat een perfect glad en effen  

oppervlak wordt bekomen.

1
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kunstgras voor landscaping & huishoudelijke toepassingen
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richtlijnen voor de aanleg

Aanleg van het kunstgras

Tapijt

Rol het tapijt uit en indien u meerdere rollen installeert mag u niet vergeten de rollen in dezelfde 

richting te leggen.  Wees voorzichtig tijdens het verplaatsen en het uitrollen zodat plooien 

vermeden worden.  Zorg ervoor dat het kunstgras overal goed plat ligt en geef het de nodige 

tijd om te acclimatiseren.  Maak eerst een ruwe afsnijding van de buitenkanten.  Vouw hiervoor 

het tapijt om en snijd voorzichtig langs de rugzijde tussen de poolrijen met een scherp mes.   

Bijknippen kan in een later stadium gebeuren.

Naden

Aangrenzende rollen worden aansluitend of stotend geplaatst.             Vouw de zijden van het 

tapijt terug om en rol de lijmband tussen de 2 stukken kunstgras. 

Bereid de 2 componenten PU-lijm en volg hierbij nauwkeurig de voorschriften van de leverancier ! 

Maak deze lijm niet te vroeg aan daar de lijm na een bepaalde, korte tijd uithardt.  Strijk de lijm met  

een getande spatel ongeveer 20 cm breed uit over de volledige lengte van de naadband.  Denk 

eraan niet te veel lijm te gebruiken om te vermijden dat deze tussen de naad doorkomt.

Vouw het tapijt terug en druk het stevig in de lijm maar let erop dat er geen pooltjes in de lijm 

kleven en de 2 stukken kunstgras mooi aansluiten.  Om een extra stevige verbinding te bekomen 

kan de naad met (verzwaarde) planken aangedrukt worden.

Voor kleinere installaties kan u eventueel opteren voor een waterbestendige mono-component 

PU-lijm of een speciaal voor deze toepassingen geschikte, zelfklevende lijmband.

Vastmaken

Het kunstgrastapijt maakt u met roestvrijstalen schroeven op het houten kader vast.  Een  

alternatief voor het houten kader zijn boordstenen waarop het gras vastgelijmd wordt.

Indien u een klein oppervlak aanlegt, waar bijvoorbeeld 1 rol volstaat, kunt u ervoor opteren om 

geen houten kader te plaatsen en het grastapijt aan de zijkanten vast te zetten in de ondergrond 

met roestvrije nagels of pennen.

Afwerking

Snijd waar nodig het tapijt bij.  Verwijder alle snijresten en losse pooltjes en borstel de pool van 

het tapijt recht.

Merk op dat deze richtlijnen enkel ter informatie gegeven worden.  Een succesvolle aanleg is  

afhankelijk van vele factoren die niet allemaal voorzien of in aanmerking genomen kunnen 

worden in deze richtlijnen.
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onderhoud
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Een kunstgrasmat is gemakkelijk te onderhouden

Het is belangrijk om bladeren, twijgjes en ander organisch materiaal regelmatig te verwijderen,  

hiervoor kunt u een bladblazer / zuiger, een harde borstel of een hark gebruiken.  Grotere  

voorwerpen zoals takken dienen handmatig weggenomen te worden.

Indien er op plaatsen met onvoldoende zonlicht mos verschijnt, kan een anti-mos-behandeling 

noodzakelijk zijn en dit bij voorkeur in de lente en de herfst.  Gebruik hiervoor een biologisch  

afbreekbaar product en nooit zuurhoudende vloeistoffen of bleekmiddelen aangezien deze  

chemicaliën de vezels zouden kunnen beschadigen wanneer ze aangebracht worden in een te 

hoge concentratie.

Sneeuw en ijs hoeven niet van het oppervlak verwijderd te worden maar mag u gewoon laten 

smelten en wegvloeien.

Uitwerpselen van dieren kunt u best zo snel mogelijk verwijderen en het kunstgras naspoelen met 

water.

Zorg ervoor dat stoffen zoals olie, zuren, oplosmiddelen of brandstoffen nooit in contact komen 

met het kunstgras.

Gooi geen sigarettenpeuken op het gras en stel het gras niet bloot aan vuur, vuurwerk, laswerken 

of barbecue aangezien de vezels hierdoor kunnen smelten en samenklonteren.

L A N D S C A P I N G
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