Toonaangevende
grastechnologie!

Voor iedere toepassing
het perfecte graszaadmengsel
Groot in Gras

IJzersterk assortiment
Voor iedere toepassing
het perfecte mengsel
Bruine plekken, onkruid, kale plekken, teveel onderhoud
en ga zo maar door, precies wat u niet wilt in uw gazon.
Met de grasmengsels van Barenbrug zijn dit soort
ongemakkelijkheden verleden tijd. Een slecht gazon doet
het aanzicht van uw tuin geen goed. Wilt u dus een mooie
tuin? Begin met het aanpakken van het gazon, Barenbrug
helpt u graag bij de keuze van het juiste gras.
IJzersterk assortiment
Om u van dienst te kunnen zijn heeft Barenbrug een
veelzijdig assortiment grasmengsels samengesteld. Er
worden uitsluitend toprassen gebruikt voor de beste
mengsels. Zoveel technologie in zo’n klein zaadje, het lijkt
niet mogelijk, maar niets is minder waar. Van snelkiemend
zaad tot gras dat in de donkerste schaduw groeit en van
ijzersterk gras naar gras dat maar zelden gemaaid hoeft te
worden. Voor iedere situatie is een oplossing.
Oog voor innovatie
Het veredelen en verbeteren van grasrassen is één van
de kernpunten van Barenbrug. Een nieuw ras ontwikkelen
kost zo’n vijftien jaar. Doordat Barenbrug al vanaf 1904
oog heeft voor innovatie, is het toonaangevend op deze
specialistische markt. Door de jaren heen zijn verschillende
innovaties uitgewerkt waarvan eerder gedacht werd dat
het niet mogelijk was. Bijvoorbeeld gras dat nauwelijks
water nodig heeft of zelden gemaaid hoeft te worden, of
gras dat zichzelf herstelt nadat het behoorlijk beschadigd
is.
Voorsprong door unieke eigenschappen
Bij Barenbrug geloven we dat we een voorsprong
hebben op concurrenten door unieke producten te
blijven ontwikkelen. Unieke producten die alleen bij
Barenbrug te verkrijgen zijn. Mocht u denken dat dit
alleen maar verkooppraatjes zijn, luister dan eens naar
de grasprofessionals. Referenties bewijzen het succes van
onze grassen. Zodenkwekers, hoveniers, fieldmanagers
en greenkeepers laten zien wat de beste mengsels kunnen
betekenen voor verschillende toepassingen. Probeer het
zelf eens en ervaar de kracht van Barenbrug gras!

Ga naar www.barenbrug.be of
www.barenbrug.nl
en lees alles over onze innovaties!

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 inside!
Gras à la minute!
Het snelst kiemende
graszaad dat zelfs bij lage
temperaturen vanaf 6°C
kiemt. SOS kan het hele
jaar worden ingezet. Na
doorzaaien met SOS ziet de
grasmat er weer uit als nieuw.
Mow Saver inside!
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 inside!
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 inside!
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.

Toonaangevende grastechnologie
Super Over Seeding

Mow Saver

Herstel uw gazon
à la minute!

Super gazon
minder
onderhoud!

Beschikbare verpakkingen:
0,5 kg: 15 - 25 m2
1 kg: 30 - 50 m2
3 kg: 90 - 150 m2
15 kg: 450 - 750 m2

Beschikbare verpakkingen:
0,5 kg: 15 - 25 m2
1 kg: 30 - 50 m2
3 kg: 90 - 150 m2
15 kg: 450 - 750 m2

• Voor het jaarlijks snel herstel
• Bijzaaien in kale plekken en na het verticuteren
• Te zaaien vanaf 6°C

• Speciaal voor robot maaiers
• Zeer dichte gazon
• Uniek laag-blijvend gras!

Bar Power RPR

Shadow

IJzersterk
zelfherstellend
gazon!

Prachtig dicht
gazon
nu óók in
de schaduw!

Beschikbare verpakkingen:
0,5 kg: 15 - 25 m2
1 kg: 30 - 50 m2
3 kg: 90 - 150 m2
15 kg: 450 - 750 m2

Beschikbare verpakkingen:
0,5 kg: 15 - 25 m2
1 kg: 30 - 50 m2
3 kg: 90 - 150 m2
15 kg: 450 - 750 m2

• IJzersterk sportgazon
• Zeer snelle opkomst
• Geschikt voor alle gronden

• Groeit goed in de schaduw
• Minder kans op mos
• Geschikt voor alle gronden
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Oog voor innovaties!

Groot in Gras
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