Gazon &
openbaar groen

Gazon & openbaar groen
Gras is essentieel in ons leven.
Het ligt in onze tuinen, in parken en
op sportvelden. Niet alleen de praktische
toepassing is belangrijk, ook het vermogen van
gras om lucht en water te zuiveren is van essentieel
belang om ons milieu te verbeteren. Het belang van
een gazon gaat dus verder dan enkel het esthetische
aspect.
De graszaadmengsels in deze catalogus hebben elk hun
eigen toepassing, voor speelgazon, sportgazon of als
siergazon. Maar ook voor heel specifieke toepassingen vindt
u speciale graszaadmengsels in deze grasgids. Zo heeft
bijvoorbeeld Shadow een zeer hoge schaduwtolerantie en is
Water Saver het mengsel dat ook onder zeer droge
omstandigheden een perfect gazon garandeert. Voor de
exclusieve siergazons zijn er de graszaadmengsels met de
bijzonder fijnbladige roodzwenk- en struisgrassen die zeer
kort gemaaid kunnen worden voor de looks van een
biljartlaken.
Ook voor duurzaam gebruik van grondstoffen biedt
Barenbrug een ruime keuze aan graszaadmengsels, onder
het label Green Earth. Een voorbeeld hiervan is
Low Maintenance, gras voor duurzaam en economisch
onderhoud dat minder gemaaid hoeft te worden en minder
maaiafval produceert. Kortom, een doordachte keuze van
het graszaadmengsel verhoogt uw gazonplezier voor vele
jaren!

Oog voor innovaties
Onze grasmengsels onderscheiden
zich door de unieke eigenschappen die
geschikt zijn voor verschillende toepassingen.
We denken niet in problemen, maar zoeken naar
oplossingen. Samen met u vinden we het meest geschikte
mengsel die voor uw situatie van toepassing is.
SOS Lawn Repair
Gras à la minute!
Het snelst kiemende
graszaad dat zelfs bij lage
temperaturen vanaf 4°C
kiemt. SOS kan het hele
jaar worden ingezet. Na
doorzaaien met SOS ziet de
grasmat er weer uit als nieuw.
Mow Saver
Laag-blijvend gras
met snelle vestiging!
Het succes van Mow Saver
zit hem in een laag blijvende
plant. Na de inzaai vormt
Mow Saver snel een dichte
grasmat die als unieke
eigenschap heeft dat het gras kort blijft en weinig maaisel
produceert. Mow Saver is erkend door: NL GreenLabel
Bar Power RPR
IJzersterk zelfherstellend
gazon!
RPR is Engels raaigras met
horizontale uitlopers dat
ijzersterk en zelfherstellend
is. RPR is het eerste
Engels raaigras met deze
bijzondere eigenschap. Het is daardoor geschikt voor
de meest extreme bespeling met behoud van zijn dichte
grasmat. RPR is hét ultieme sportgazon.
Shadow
Hét mengsel voor gebruik
in schaduwrijke gebieden.
Voor de ontwikkeling van dit
unieke gras is ‘Deschampsia
cespitosa’ geselecteerd.
Deze grassoort presteert
uitstekend bij weinig licht, in
de schaduw maar ook in de zon. Shadow is bekroond met
de Grote Richard Huberts Innovatieprijs.

Mow Saver - Laag-blijvend gras met snelle vestiging
• Minder maaibeurten.
• Minder maaisel is minder afvoer.
• Snelle vestiging.

✔
❑ Sportgazon
✔
❑ Speelgazon

Samenstelling
LMT rassen (Less Mowing Technology)

❑ Sportgazon
✔
✔
❑ Speelgazon
❑ Siergazon
✔
❑ Openbaar groen

Samenstelling
RPR
Engels raaigras - fijnbladig
Roodzwenkgras - gewoon
Roodzwenkgras - fors
Veldbeemdgras

30 %
30 %
20 %
10 %
10 %

❑

Samenstelling
Ruwe Smele
Roodzwenkgras - gewoon
Roodzwenkgras - fijn
Veldbeemdgras
Hardzwenk

20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Samenstelling
SOS - gazon
Engels raaigras - fijnbladig

50 %
50 %

Samenstelling
Rietzwenkgras
Veldbeemdgras
Engels raaigras

80 %
10 %
10 %

❑ Sportgazon
❑ Speelgazon
❑ Siergazon
✔
❑ Openbaar groen
✔

Samenstelling
Roodzwenkgras - fijn
Roodzwenkgras - gewoon
Roodzwenkgras - fors
Gewoon struisgras
Veldbeemdgras

30 %
30 %
17 %
3%
20 %

❑

Samenstelling
Fakkelgras
Engels raaigras - fijnbladig
Veldbeemdgras
Roodzwenkgras - gewoon

50 %
10 %
10 %
30 %

Samenstelling
Engels raaigras - fijnbladig (2 soorten)
Roodzwenkgras - fijn
Veldbeemdgras

50 %
30 %
20 %

Samenstelling
Roodzwenkgras - fors
Roodzwenkgras - gewoon
Engels raaigras - fijnbladig
Veldbeemdgras
Hardzwenkgras

20 %
15 %
20 %
25 %
20 %

100 %

❑ Siergazon
❑ Openbaar groen
✔

Bar Power RPR - IJzersterk gazon
• RPR technology inside!
• Snel en sterk.
• Zelfherstellend.

Shadow - Sterk in schaduw én zon
• Voorkomt mos.
• Dichte grasmat.
• Zeer geschikt voor in de schaduw.

Sportgazon

✔
❑ Speelgazon
❑ Siergazon
✔
❑ Openbaar groen
✔

SOS Lawn Repair - Supersnel herstel in de winterperiode
• Snelste vestiging.
• Doorzaaien bij lage temperaturen.
• Inzaaiseizoen verlengen.

✔
❑ Sportgazon
✔
❑ Speelgazon

❑ Siergazon
❑ Openbaar groen
✔

Water Saver - Voor gebruik op droogtegevoelige gronden
• Versla de droogte.
• Diepe beworteling de weg naar succes.
• Besparen op water en kosten.

✔
❑ Sportgazon
❑ Speelgazon
✔

❑ Siergazon
❑ Openbaar groen
✔

Bar Elegance - Sterk gazon met hoogste sierwaarde
• Extreem fijnbladig en sierlijk.
• Zacht en middengroen.
• Zeer goed bestand tegen bespeling.

Low Maintenance - De (eco)logische keuze
• Duurzaam en economisch.
• Lage onderhoudskosten.
• Minder maaibeurten, minder maaiafval.

Sportgazon

✔
❑ Speelgazon
❑ Siergazon
✔
❑ Openbaar groen
✔

Rapide - Razendsnelle opkomst en beestachtig sterk
• Meest gezaaide sportgazon in België.
• Met fijnbladig Engels raaigras.
• Minder gewasbescherming nodig.

✔
❑ Sportgazon

❑ Speelgazon
❑ Siergazon
❑ Openbaar groen
✔

Splendide - Allround familiegazon met snelle opkomst
• Sterke, dichte grasmat.
• Onderhoudsvriendelijk.
• Geschikt voor iedere tuin.

❑

Sportgazon

❑ Speelgazon
✔

❑ Siergazon
❑ Openbaar groen
✔
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