Premium serie Kunstgras
Speciaal voor het TopGolf Concept is een uniek kunstgras product ontwikkeld met de optimale speelkwaliteiten.
Dit in termen van impactabsorptie, het opspringen van de bal, verandering in snelheid en richting. Deze
eigenschappen zijn grotendeels afhankelijk van de structuur en bewerking van het golfgras.
Voor de Fairway, de Fringe en de Chip & Putting Green worden verschillende soorten kunstgras toegepast
met elk hun specifieke eigenschappen.
Het ontwerp en de aanleg voor zowel amateur als professionele golfbanen moeten voldoen aan specifieke
eisen en normen. Delta GBE zal in nauwe samenwerking met Grass4All het gehele TopGolf project van
ontwerp tot aanleg op professionele wijze verzorgen.
Kunstgras is een economische en verantwoordelijke investering met vele voordelen ten opzichte van natuurgras:
Voor het TopGolf Project gebruiken we een nieuw type kunstgras " de Premium serie" met deze seie gaan
we een nieuw tijdperk in. Een kunstgras welke niet te onderscheiden is van een natuurgazon. Het unieke van de
Premium vezel is dat deze uit zichzelf rechtop staat.
Door deze gepatenteerde eigenschap zal ook na regen of wind, betreding of na het plaatsen van zware
producten zoals zwembaden, de vezel weer overeind gaat staan.
Bij de traditionele "landscape" kunstgrassoorten moeten de vezels regelmatig opgeborsteld worden. Premium
rekent finaal af met dit onderhoud. De zijdezachte vezel welke in diverse hoogtes te verkrijgen is, onderscheid
zich duidelijk met alle andere kunstgrassoorten. Uitstraling, kleurschakering, kwaliteit en duurzaamheid maken
dit product tot het ultieme kunstgras voor het TopGolf Concept.
Ook in deze serie staat kwaliteit en duurzaamheid in een hoog vaandel. Dit komt omdat de vezel op sportgebied
voldoet aan de hoge eisen, die er gesteld worden aan professionele sportvelden voor minimaal 8 jaar.
Voor het TopGolf Project gebruik mogen we stellen dat dit zeker 2 maal zo lang is, omdat de intensiviteit
beduidend lager ligt.
Voor het TopGolf Concept vormt de Premium serie een duurzame investering. Zo heeft het altijd een nette
uitstraling en geen hoge onderhoudskosten
op bijv. moeilijk toegankelijke plaatsen zoals verhogingen, bunkers, speel & loopvlakken en middenbermen.
Overzicht

Kunstgras

Waterverbruik
geen
Onderhoud
beperkt
Gebruik van pesticiden/meststoffen
geen
Grasziekten
geen
Speeleigenschappen
constant
Bespeelbaar na aanleg
direct
Bespeelbaar tijdens (na) regen
direct
Uitstraling
uitstekend
Waterverbruik
geen
Gebruik van meststoffen
geen
Gebruik van (gras)machine
geen
Toepasbaar
overal
Verkleuring (zon, chloorwater)
geen
Vuil en modder
geen
Tijdsbesparing
constant

Natuurgras
hoog
intensief
ja
ja
variabel
nee
nee
variabel
hoog
ja
ja
beperkt
ja
ja
nee

Met Premium heeft TopGolf altijd een schitterend gazon voor haar chip & putting green golfbanen in Nederland.

