
EASIGRASS™ DANMARK
Paderupvej 24, 8960 Randers SØ

Tel. 86448180
Email. Lau@easigrass.dk 

www.easigrass.dk

EASIGRASS™ DISTRIBUTION LTD
Old Grass Depot, Park Avenue, London, UB1 3AJ

Tel: +44 (0)845 094 8880
Email: sales@easigrass.com

www.easigrass.com

EASIGRASS™ SPORT LTD
Old Grass Depot, Park Avenue, London, UB1 3AJ

Tel: +44 (0)845 094 8880
Email: sport@easigrass.com
www.easigrass-sport.com



INDHOLD

02 | HAVER

03 | ANBEFALINGER

04 | LEG I HAVEN

05 | SPORT I HAVEN

06 | BALKONER OG ALTANER

07 | TAGTERRASSER

08 | VED POOLEN

09 | SKOLER

10 | EVENTS

11 | UDSTILLINGSOMRÅDER

12 | VINDUESUDSTILLINGER

13 | KONTOROMRÅDER

14 | HOTELLER

15 | RESTAURANTER

16 | PRÆMIEREDE UDSTILLINGSHAVER

17 | PRÆMIEREDE KUNSTGRÆSTYPER

18 | NYE GRÆSTYPER

19 | LEG OG SPIL

20 | INSTALLATION

21 | MATERIALER

22 | ÅRLIG VEDLIGEHOLD

23 | SPORTSGRÆS

24 | EASI-GOLF

25 | EASI-GOLF

Lev livet, 
og få mest 

muligt ud af 
tid og rum

Easigrass er det første firma, der kunne levere kunstgræs, der 
så naturligt ud, og de første, der har vundet en guldmedalje 
ved det fornemme RHS Chelsea Flower Show. I dag leverer vi 
det bedste kunstgræs, der findes på markedet.

Vi har base i Østjylland, men tilbyder landsdækkende - og 
international - service via vore samarbejdspartnere. Udover 
at transformere almindelige haver, legepladser, altaner 
& taghaver fra gråt til grønt kan vi skabe friske og unikke 
stemninger ved events og på udstillinger.

Tag et kig på vores brochure, og se, hvor flot Easigrass-
kunstgræs ser ud. Måske er det noget for dig!
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HAVER
Tryl din have om til
HVERDAGSLUKSUS

En have med Easigrass-kunstgræs er ved at blive et 

“must have”, efterhånden som flere og flere får øjnene 

op for fordelene ved kunstgræs. Der er de helt ind-

lysende fordele: Man er fri for mudder og ukrudt, og det 

passer næsten sig selv. 

Det skal hverken slås, klippes, gødes eller 

luges. Easigrass er perfekt til folk, 

som ønsker “the Easi Life”.
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MAUREEN KING

“Teamet var høflige, 
venlige og yderst effektive. 
Jeg er meget tilfreds med 
resultatet. Det har også skabt 
en masse interesse på vejen og 
fra den forbipasserende trafik! 
I vil sandsynligvis få masser af ordrer 
fra denne del af verden fremover! 1000 tak.”
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ANNA RUSSELL
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LEG I HAVEN
Flot anlagt Easigrass™... børnene elsker det 
og vil nyde at være ude i den friske luft
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Ægte græs bliver nedslidt, og det er en af 
hovedårsagerne til, at folk ønsker at skifte over til 
Easigrass™. Vi tilbyder et komplet udvalg af forskellige 
græstyper til forskellige sportsgrene, som alle er udviklet 
til at kunne tåle at blive brugt intenst. Det er den 
perfekte løsning til at udvikle sportsinteressen i dit eget 
hjem.

EMMA STACE 
“Tusind tak. 
I har været fantastiske. 
Sikken arbejdsetik!”

SPORT I HAVEN
Fodbold, Golf & Hockey -
det hele i din egen have
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ALTANER
Den nye bløde udendørs oplevelse

PLUMPTON-familien
“Jeg må sige, at vores nye have ser 
helt fantastisk ud. 
Jeres teknikere var yderst 
omhyggelige og professionelle. 
Tak for et førsteklasses udført arbejde”.
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TAGTERRASSER
Din nye have i himlen

www.easigrass.com 7

Du kan omdanne din tagterrasse 
til din egen private hemmelige 
have - det perfekte sted at nyde 
morgenmaden såvel som middagen. 
Det kan også blive det ekstra rum 
til gæster. Det føles som om, man 
befinder sig i den skønneste have.

FABIOLA ANTEZANA
“Meget venligt og 
professionelt arbejdsteam. 
Vi er så glade for resultatet.”



VED POOLEN
Nyt, blødt og 
naturtro græs

Nu kan du give dit pool-område den 
ultimative makeover. Læg Easigrass 
omkring din pool. Det er meget mere 
praktisk end ægte græs.

Børn vil altid jagte hinanden rundt 
om poolen. Men hvis de falder på 
fliserne eller stenene omkring poolen, 
kan der virkelig ske ulykker. Med 
Easigrass rundt om poolen falder de 
på et blødt underlag, så der ikke sker 
ulykker.
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JO WHELAN
“Dygtige teknikere og fantastisk 
service. Tak for hjælpen.”

SKOLER
Easigrass™ - det

børnevenlige underlag
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Skoler og 
børnehaver har valgt 
vores produktsortiment
og service - simpelthen 
fordi det er sikrere og 
ser mere ægte ud end 
andre kunstgræsprodukter på 
markedet. Vores Easi-shockpad, 
som er lagt under Easigrass™, kan 
klare en kritisk faldhøjde på  op til 3 m, 
hvilket beskytter børnene, hvis de falder på 
græsset.

Så vi har et underlag, der reducerer skader, og 
græs, som ser mere ægte ud og er mere slidstærkt 
end alle andre kunstgræstyper. Dette er vejen frem for 
skoler, børnehaver og legeområder i hjemmet.

SUSAN RAMM FRA BØRNEHAVEN THE LINK
“Rigtig dygtige teknikere. Høflige og 
behagelige. Jeg vil til hver en tid anbefale dem.”
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EVENTS
35.000 kvm græs, lagt på 52 
timer ved Queen Elisabeth 
Park i London

www.easigrass.com 11

UDSTILLINGSOMRÅDER
Easigrass™ - butikker med nyt look

En stor del af de førende stormagasiner i England har opdaget den 
sande værdi ved Easigrass™. Tidligere hårde gulve er nu udskiftet 
med indbydende, grønne plæner, hvor kunderne kan se de forskellige 
produkter udbudt til salg.

PATRICK EVE
“Det har været en stor succes. Jeg er meget tilfreds, og jeres 
arbejdsteam var dygtige, venlig og effektive. I må gerne bruge mig som 
reference til nye kunder. De bedste hilsner.”

I 2012 skrev Easigrass™ historie ved at være de 
første nogensinde, der deltog i RHS Chelsea 
Flower Show med en have med kunstgræs. 
Easigrass™ vandt faktisk guldmedalje.

Easigrass™ er det perfekte produkt til alle 
former for events lige fra havefester til 
bryllupper, store koncerter og musikfestivaler. 
Det lyser op på alle indendørs og udendørs 
områder, ved alle events og ser fantastisk ud i 
al slags vejr på alle årstider.
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VINDUESUDSTILLINGER
Easigrass™ med et twist

En lang række førende detailhandlere har set fordelene ved 
at omdanne deres vinduesudstillinger til sommersæsonen 
med Easigrass™. Kendte engelske navne som Selfridges, 
Heals og Habitat har med stor succes anvendt vores 
førende produkt Mayfair til at fremvise deres havemøbler og 
sommerkollektioner.

JAMES TOMKINSON
“Jeg kan kun bekræfte, at vi har været meget tilfredse med 
installationen af Easigrass™ kunstgræs.”

www.easigrass.com 13

For at gøre arbejdsmiljøet mindre stressende, 
udvikler de førende designere og arkitekter 
positive miljøer, hvor folk kan arbejde uden 
stress. Det har vist sig, at Easigrass passer 
godt ind i kontormiljøer og er med til, at 
medarbejderne føler sig mere glade og 
tilfredse. Easigrass bringer følelsen af at være 
udendørs ind i selve kontorområdet.

SUSAN RAMM
“Meget dygtigt team. Meget behagelige og 
professionelle. Jeg vil til hver en tid anbefale 
dem. De gik virkelig til den.”

KONTOROMRÅDER
Arbejdspladsen får

en ny dimension Ar
ea

s
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HOTELLER
Stemningsfulde områder

MAUREEN MAGILL  ”Tak , mændene arbejdede meget hurtig & grundigt selv i regnvejr ! “

RESTAURANTER
Easigrass™...en særlig 

stemningsfuld middagsoplevelse

Et stigende antal restauranter og barer har valgt 
Easigrass til at skabe en mere intim atmosfære 
for deres spisende gæster. Hovedårsagen til 
Easigrass-produkternes stigende salg inden for 
turisme og fritid er, at alle synes, det er dejligt at 
se på det grønne, frodige græs på områder, 
som ellers kan være triste og kedelige at se på.

FRU BHATIA
“Jeg er meget tilfreds med slutresultatet & vil 
gerne sige særlig tak til de folk, der tog sig 
af installationen.”

www.easigrass.com 15

Hotelejere ser straks de reelle fordele ved brug af Easigrass™ i deres hoteller. Der er mange 
muligheder: Et receptionsområde eller en tagterrasse, et lille stemningsfuldt område til spisning, små 
haver i tilknytning til værelserne eller mindre rekreationsområder til gæsterne. Store flade områder kan 
nemt omdannes til store grønne haveområder, hvor man bl.a. kan skjule en grim aircondition.
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PRISVINDERE

Alle produkter indeholder 
kvalitetsgræs af højeste 
kvalitet, og de fleste 
produkter og har deres egne 
anvendelsesområder.

Hvis du søger kunstgræs, der 
føles og ser ud som ægte 
græs, har Easigrass flere 
præmierede produkter i 
sortimentet.

Easigrass har den store ære at være de 
første producenter af kunstgræs, der 
nogen sinde har vundet priser fra the 
Royal Horticultural Society. Vi har udviklet 
den nyeste teknologi for at skabe det 
mest autentiske, alsidige og slidstærke 
kunstgræs.

Vi har produkter til alle former for 
anvendendelse. Det kan være haver, 

altaner, skoler og store kommercielle 
områder, hvor vi kan installere 

luksusplæner, sportsplæner, 
praktiske skoleområder eller 

særlige kommercielle 
områder - det kan være 

indendørs såvel som 
udendørs - og kan 

nydes hele året 
rundet.

SILVER MEDAL WINNER
S

Det blødeste kunstgræs i 
Europa - ja, måske i verden. 
Ser ud som ægte græs.

Easi-Chelsea Super Soft blev introduceret 
på Chelsea Flower Show, hvor det vandt 
GULDMEDALJE på grund af de realistiske 
egenskaber. Bed om en prøve af Easi-
Chelsea for selv at vurdere, hvorfor det er 
så anerkendt. Easi Chelsea Super Soft er 
udviklet af et specielt garn, der er ideelt 
til altaner, terrasser og områder med lav 
til mediumhøj niveauforskel.

MAYFAIR

CHELSEA

Vores eliteprodukt af højeste 
kvalitet. Perfekt til det 
hele og udviklet med ny 
garnteknologi. Mayfair er 
udviklet til britiske og danske 
standarder.

Easi-Mayfair kræver næsten ingen 
vedligeholdelse eller uforholdsmæssigt 
store infills. Det er ideelt til opholdssteder 
for børn, kæledyr og områder med store 
niveauforskelle.  Vores mest solgte Easi-
Mayfair-kunstgræs er nu nyudviklet med 
nye funktioner. Det har en længde på 50 
mm og er udført med et blødere garn og 
i en endnu flottere farve. Græs af denne 
kvalitet kan kun fås hos Easigrass.

16

WINNING                         SHOW GARDENS

Sho
w

 G
a

rd
e

ns



18

NYT I ÅR
BELGRAVIA KENSINGTON

Førsteklasses græs - så 
luksuriøst, at det er det første 
kunstgræs, der har vundet en 
pris fra the Royal Horticultural 
Society. Er nu udført med helt 
ny garnteknologi.

Kensington er nu udført i vores smarte nye 
garnteknologi. Det minder om Mayfair, 
men ligner mere nyslået, kort græs.

KNIGHTSBRIDGE

Luksusprodukt til en rimelig 
pris, som ikke går på 
kompromis med kvaliteten – 
hunde og katte elsker det!

Finishen på Easi-Knightsbridge er så 
imponerende, at naboen bliver grøn af 
misundelse. Et luksusprodukt til en rimelig 
pris i samme gode kvalitet som resten 
af Easigrass-sortimentet. Hunde og katte 
elsker Easi-Knightsbridge. Det sætter sig 
ikke fast i de små poter og føles som 
nyslået ægte græs.

www.easigrass.com 19

PLAY KUNSTGRÆS

Easi Play er den 
perfekte løsning til 
skoler, legepladser, 
sportsområder og 
områder med større 
niveauforskelle. Som 
noget nyt har græsset 
“infills” af naturgræs, 
så det ser endnu mere 
ægte ud.

Med Easi Play kan man skabe 
det perfekte sportsområde. 
Dette nye produkt er vores mest 
alsidige kunstgræs til hjemmet og 
sportspladsen. Det kan bl.a. bruges 
til foldbold-, hockey- og tennisbaner. 
Det er også perfekt til legeområder 
for børn og til større private haver, 
hvor man gerne vil have flere 
forskellige aktiviteter.

EASI PLAY er udviklet specielt til 
Easigrass og opfylder efterspørgslen 
efter kunstgræs, der ikke lægger sig 
ned og samtidig er behageligt at 
opholde sig på. 

EASI Play er blødt at røre ved, meget 
holdbart, perfekt i farven og leveres 
med 10 års garanti.

Sikre og rene 
legeområder

Slut med at 
slæbe jord med 
ind i stuerne

Sparer tid og 
vedligeholdelse-
somkostninger

easi-Infill

easigrass

easi-Shockpad

easi-Ballast

easi-Weed Barrier

Soil/Earth

• Uafhængigt testet kunstgræs 
• Testet i henhold til EN: 1177:2008
• Faldhøjde op til 3 meter 
• Kan bruges 365 dage om året
• Levetid på 10+ år
• Forhindrer skader
• Permabelt og UV-stabiliseret
• Kan lægges på asfalt, jord, gulv og beton

EASI PLAY

På grund af den store 
efterspørgsel kan vi igen 
levere Easi Belgravia.

EASI-Belgravia er tofarvet 40 mm tykt 
kunstgræs, hvor der er tilsat lidt ekstra 
grønt ved rodzonen for at gøre det mere 
friskt og flot at se på. Det er utroligt blødt, 
tæt og naturtro. Græsset har endvidere 
ilagt en Easi-Weed barriere, som består 
af en geo-tekstilmembran. Producenten 
giver en helt særlig 8-års garanti.



INSTALLATION STANDARD
INSTALLATION
(have )

Easigrass™ installationsprocedure til 
belægninger på græs/jord. Denne 
installationsproces bruges til de 
fleste udendørs installationer, hvor 
græsset skal monteres på en flade 
af jord.

1. TEKNIKERNE ankommer  
 (tidspunkt angivet på forhånd)
2. ADGANG KLARGJORT
 (Gennem hus eller udendørs)
3. GAMMEL JORD/GRÆS FJERNES
4. JORDEN KOMPRIMERES
6. EASI-GRIT SAND LÆGGES PÅ.
 NIVELLERES (afhængig af 
 bund)
7. EASI-GRIT SAND KOMPRIMERES
8. EASI-WEED BARRIERE PLACERES
9. EASI-SHOCKPAD TILPASSES*
 Kan tilkøbes.
10. EASIGRASS™ LÆGGES PÅ
11. EASI-SAND TOP DRESSING
12. ALT AFFALD FJERNES FØR  
 AFLEVERING
13. TILFREDSHEDSFORMULAR  
 UNDERSKRIVES AF KUNDEN

FÆRDIGT ARBEJDE!

HURTIG
INSTALLATION
(FASTGRUND)

Easigrass™ installationssystem til 
eksisterende hårde overflader.
Denne installationsproces bruges 
til både udendørs og indendørs 
installationer, hvor overfladen ikke 
behøver særlig bearbejdning. 
Anvendes for det meste på hårde 
overflader uden niveauforskelle.

Proceduren minder om 
EASIGARDEN – Standard 
installation, men omfatter kun 
følgende trin:

1. TEKNIKERNE ankommer
2. EKSISTERENDE OVERFLADE  
 KLARGØRES
3. EASI-SHOCKPAD TILPASSES*
 Kan tilkøbes.
4. EASIGRASS™ LÆGGES PÅ
5. EASI-SAND TOP DRESSING
6. ALT AFFALD FJERNES FØR  
 AFLEVERING
7. TILFREDSHEDSFORMULAR  
 UNDERSKRIVES AF KUNDEN

FÆRDIGT ARBEJDE!
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ANVENDTE MATERIALER
EASI-SAND (specielt kvartssand)
Det særlige ovntørrede sand lægges oven på Easigrass™
og bliver mekanisk børstet langt ned i græsset,
så græstæppet lægger sig korrekt og forbliver stabilt i de 
varme sommermåneder.

EASIGRASS™
Den græstype, kunden har valgt, afhængig af 
anvendelse, f.eks. sport eller til haven.

EASI-SHOCKPAD
Easi-shockpads lægges under Easigrass™ og ligger som 
en slags stødpude under det øverste græslag. Det er 
permabelt og genanvendeligt og kan give en faldhøjde 
på 3 meter. Giver den perfekte sikkerhed.

EASI-GRIT SAND
Specielt udvalgt grus / sand, som skaber den ultimative
bund, så vi kan sikre en perfekt flade for Easi-shockpad.

EASI-WEED BARRIERE
En specielt udvalgt geo-tekstilmembran, der fungerer 
som den første ukrudtsbarriere i Easigrass™-systemet. 
Afhængigt af jordbetingelserne kan Easi-Weed barrieren 
placeres over eller under sandet.

EASI-ALL WEATHER GLUE
En specielt udviklet tokomponentlim, som bruges på 
vores 30 cm brede samlingsbånd. Tåler al slags vejr.

www.easigrass.com

PERMABEL / VANDGENNEMTRÆNGELIGT SYSTEM

EASI-SAND

EASI-SHOCKPAD

EASI-GRIT SAND

EASI-WEED BARRIERE

JORD UNDELAG

EASIGRASS™

Easigrass™ leverer installation og materialer af højeste kvalitet
og sørger for, at alle installationer udføres i en ekstraordinær høj 
standard.

M
a

te
ri

a
ls



22

M
a

inte
na

nc
e

ÅRLIGT VEDLIGEHOLD

•  Vi sørger for, at dit Easigrass  
 kunstgræs er renset og plejet
•  Vi holder øje med eventuelle  
 problemer 
•  Vi sørger for, at dit Easigrass ser  
 fantastisk ud i mange år fremover

www.easigrass-sport.com  |  0845 094 8880 23

SPORTSGRÆS
REGENERERING & VEDLIGEHOLD
Alt under ét tag

Ingen har samme ekspertise som os. Vi har samarbejdet med 
FIFA, RFU, Top Golf, Chelsea FC, The Lawn Tennis Association, 
Fulham FC, David Lloyd og mange flere.
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Fra restaurering 
af en bunker, 

ombygning af en 
green, til komplet 
anlæg af en ny 18 
hullers golfbane, så 
har Easigrass flere 

resurser og erfaring 
end de fleste

Uanset om du har brug for en meget teknisk udformet putting-green 
til turneringsbrug, teesteder til træning eller turneringer, ja, til og med 
udslagsområder på driving range, er der mange gode grunde til, at 
syntetisk græs er den bedste løsning:

Vores projektledere og designere vil sammen med vores ledelsesteam 
gøre alt for, at du får succes med dit projekt - uanset omfang og 
nødvendige ressourcer.

Hvis der skal skabes en helt ny golfbane, vil det altid være en stor 
fordel for kunden at samarbejde med en enkelt entreprenør, der kan 
klare alle opgaver. Man undgår simpelthen de uundgåelige konflikter, 
der opstår, når der er flere involveret i et projekt. Det betyder, 
at projektet kan udføres problemfrit, og man kan nemt foretage 
ændringer undervejs, hvis kunden eller arkitekten ønsker det.
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Putting-greens er blevet utrolig populære 
blandt golfspillere. Når du investerer i 
en putting-green fra Easigrass™ betyder 
det, at du kan få lagt en putting-green i 
en almindelig eller kunstig græsplæne, 
så du kan udleve din passion for 
golf derhjemme, såvel som henne i 
golfklubben!

Bliv bedre til 
golf med en
 
putting-green

easi-golf
TM


