
BuitenGewoon 
Kunstgras

Meetinstructies

Official supplier  of:
Het mooiste kunstgras voor uw tuin



Uw tuin

Voorbeeld 1

Uw bestelling

Oppervlakte tuin: 4,8 x 3,8 = 18,24 m2

Rolbreedte:  4,0 m (standaard)

Bestelmaat: 4,8 x 4,0 m

Advies i.v.m.
snijverlies:  10 cm extra (0,1 m)

Uw bestelling: 4,9 x 4,0 m = 19,6 m2

Stabiliserend onderdoek: 19,6 m2
(gelijk aan uw kunstgras bestelling)

Kunstgrashaken: 18 stuks
(gelijk aan de omtrek van uw gazon)

Berekening Toebehoren

             = De mooiste legrichting is met de natuurlijke vleug in de richting van uw huis.

4,8 + 0,1 (snijverlies) = 4,9  m



Uw tuin

Voorbeeld 2

Uw bestelling

Oppervlakte tuin: 8,5 x 5,8 = 49,3 m2

Rolbreedte:  4,0 m (standaard)

Bestelmaat:  12,75 x 4,0 m

Advies i.v.m.
snijverlies:  10 cm extra (0,1 m)

Uw bestelling:  12,85 x 4,0 m = 51,4 m2

Stabiliserend onderdoek: 51,4 m2
(gelijk aan uw kunstgras bestelling)

Lijmband: 3 rollen van 5,0 m (standaard)
(uw benodigde lengte is 8,5 m + 1,80 m) 

Kunstgrashaken: 29 stuks
(gelijk aan de omtrek van uw gazon)

Berekening Toebehoren

             = De mooiste legrichting is met de natuurlijke vleug in de richting van uw huis.

12,75 + 0,1 (snijverlies) = 12,85 m



Oppervlakte tuin: 8,0 x 7,0 + 3,0 x 5,0 = 71 m2

Rolbreedte:  4,0 m (standaard)

Bestelmaat:  19,0 x 4,0 m

Advies i.v.m.
snijverlies:  10 cm extra (0,1 m)

Uw bestelling:  19,1 x 4,0 m = 76,4 m2

Stabiliserend onderdoek: 76,4 m2
(gelijk aan uw kunstgras bestelling)

Lijmband: 3 rollen van 5,0 m (standaard)
(uw benodigde lengte is 7 + 5 m)

Kunstgrashaken: 36 stuks
(gelijk aan de omtrek van uw gazon)

Uw tuin

Voorbeeld 3

Berekening Toebehoren

Uw bestelling

             = De mooiste legrichting is met de natuurlijke vleug in de richting van uw huis.

19,0 + 0,1 (snijverlies) = 19,1 m
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