Sterk in verfraaiing en verbetering
van openbare en privéruimtes

KUNSTGRASVELDEN

Het meest comfortabele sportveld? Kunstgras!
Niets is zo gemakkelijk als kunstgras. Het gaat lang mee, vraagt
nauwelijks onderhoud én is op termijn goedkoper dan een
natuurgrasveld. Meer en meer sportverenigingen en openbare
besturen kiezen hier dan ook voor.

Elke zes maanden komen wij langs voor
groot onderhoud. Krinkels bewerkt
uw veld dan met speciale machines
en technieken. En garandeert zo
dat het zijn speltechnische sterktes
jarenlang bewaart. Wilt u het ideale
onderhoudsprogramma? Voer dan alle
speeluren en trainingen online in. Zo
bezorgt u ons een detailoverzicht van
het gebruik van uw grasmat, en grijpen
wij correct in.
Onze tip om de beschikbare plaats
optimaal te benutten: deel een
terrein met meerdere clubs, en voor
verschillende sporten. Tot drie terreinen
voor de prijs én de plaats van één!

Combinatie rugby - voetbal

De aanleg ervan? Die is iets minder
gemakkelijk. Maar Krinkels is er al
twintig jaar lang in gespecialiseerd.
In Nederland bezorgden wij al
tientallen voetbal-, hockey-, korfbal- en
tennisspelers de ideale ondergrond.
En binnenkort werken wij ook uw
kunstgrasterrein tot in de puntjes af.
Kunstgras als natuurgras
Kunstgras of natuurgras? Om te
sporten is er nauwelijks een verschil.
De producenten van Krinkels zijn
wereldvermaarde innovators in vezels
en tapijten. Het nieuwste kunstgras
slorpt water op in de vezel, en warmt
niet extra op bij een sliding.
Langere levensduur
Wel een verschil met natuurgras:

Beperkt onderhoud
Met kunstgras blijft u gespaard van
onderhoud. Uw enige taak? Het veld
wekelijks borstelen. Zo blijft het in
topconditie om erop te sporten.

uw synthetische terrein gaat veel
langer mee. Wel tien tot vijftien jaar,
afhankelijk van de kwaliteit ervan en
hoe intensief u erop speelt.
Stevige fundering
De fundering is zelfs nog duurzamer: die
gebruikt u tot vijftig jaar. Onze ervaring
als aannemer in grondwerkzaamheden
komt hier dus schitterend van pas. Is
uw kunstgrastapijt versleten? Dan legt
u gewoon een nieuw exemplaar op
dezelfde ondergrond.
FIFA-certificaat
Alle voetbalterreinen die wij aanleggen,
dragen het FIFA-certificaat. Een betere
kwaliteitsgarantie bestaat niet. Zelfs de
finale van de Champions League mag
erop plaatsvinden.

Stuur ons uw vraag of verzoek rond kunstgras via www.krinkels.be

Betaal in uw eigen tempo
Niet het juiste moment om meteen
het volledige aankoopbedrag op tafel
leggen? Vertrouw op de alternatieve
financieringsformule DBFM (Design,
Build, Finance en Maintain), waarmee u
de kosten voor uw sportveld in schijven
terugbetaalt.

