kunstgras laten aanleggen door Nobel Grass
Het aanleggen van kunstgras is niet voor iedereen weggelegd. Daarom heeft Nobel Grass een service-concept ontwikkeld voor haar klanten. We hebben een
aantal opties gegenereerd waaruit uw kunt kiezen. Ze kan het zijn dat u het op prijs stelt om het gehele proces uit te besteden aan Nobel Grass. Het kan ook
voorkomen dat een klant zelf bepaalde werkzaamheden in eigen beheer wil uitvoeren maar de "finishing touch" aan Nobel Grass wil overlaten.
Alles is mogelijk bij Nobel Grass! We hebben ervaren grondwerkers, stratenmakers en kunstgras installateurs in dienst die alle nodige werkzaamheden
kunnen uitvoeren voor u.
Hoe werkt het: zie hieronder een schema met daarin een aantal opties. We hebben onderscheid gemaakt tussen het geheel verzorgen van de aanleg tot aan
enkel het aanleggen van het kunstgras en een stap daartussen waar de klant zelf bepaalde facetten van het grondwerk in eigen beheer worden uitgevoerd om
zodoende bv kosten te besparen. Zie hieronder onze prijzen:

Optie 1: enkel aanleg kunstgras
en toebehoren

Optie 2: tussenstap, klant doet gedeeltelijk
het voorwerk en Nobel Grass de rest

Optie 3: Nobel Grass neemt het gehele proces
uit handen

Wat doet Nobel Grass:
- Leveren en aanleggen drukverdelend
doek en of valdemping / drainageplaten
- Leveren en aanleggen kunstgras en
indien nodig verlijmen naden
- Leveren en verwerken kwartszand en
inborstelen kwartszand tussen vezels
- Afvoeren restafval

Wat doet Nobel Grass:
- Aantrillen en uitvlakken zandbed
en dus legklaar opleveren van ondergrond
- Leveren en aanleggen drukverdelend
doek en of valdemping / drainageplaten
- Leveren en aanleggen kunstgras en
indien nodig verlijmen naden
- Leveren en verwerken kwartszand en
inborstelen kwartszand tussen vezels
- Afvoeren restafval

Wat doet Nobel Grass:
- Afgraven en afvoeren graszoden en
zwarte grond
- Ophogen perceel met ophoogzand of
straatzand en verdelen in perceel
- Aantrillen en uitvlakken zandbed
en dus legklaar opleveren van ondergrond
- Leveren en aanleggen drukverdelend
doek en of valdemping / drainageplaten
- Leveren en aanleggen kunstgras en
indien nodig verlijmen naden
- Leveren en verwerken kwartszand en
inborstelen kwartszand tussen vezels
- Afvoeren restafval

Wat doet de klant:
- Afgraven en afvoeren graszoden en
zwarte grond
- Ophogen perceel met ophoogzand of
straatzand en verdelen in perceel
- Aantrillen en uitvlakken zandbed
en dus legklaar opleveren van ondergrond
- Zorgdragen voor een kantopsluiting
Prijzen:
0-30 m2 (vaste prijs)
30-60 m2
60-100 m2
Vanaf 100 m2

275 euro
9 euro / m2
8 euro / m2
Op aanvraag

Wat doet de klant:
- Afgraven en afvoeren graszoden en
zwarte grond
- Ophogen perceel met ophoogzand of
straatzand en verdelen in perceel
- Zorgdragen voor een kantopsluiting
Prijzen:
0-30 m2 (vaste prijs)
30-60 m2
60-100 m2
Vanaf 100 m2

365 euro
11 euro / m2
10 euro / m2
Op aanvraag

Wat doet de klant:
- Zorgdragen voor een kantopsluiting
Prijzen:
0-30 m2 (vaste prijs)
30-60 m2
60-100 m2
Vanaf 100 m2

625 euro
21 euro / m2
18 euro / m2
Op aanvraag

Prijzen gaan uit van een goed bereikbaar perceel (bereikbaar met minigraver van 80 cm breed en voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagen met containers en bus).
Nobel Grass heeft ook stratenmakers / grondwerkers in dienst die eventueel voor u de kantopsluiting kunnen verzorgen (dit is meestal een opsluiting van
betonbanden of flexibele kunststof kantplank.

