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Gazon aanleg
Graszoden leggen is dé methode om een nieuw natuurlijk gazon aan te leggen!
Segers Groenaanneming is dé specialist op het
gebied van grasmatten leggen.
Voor de aanleg van een gazon gebruiken wij
uitsluitend gras op rollen of graszoden ook wel
grasmatten genoemd.
Met graszoden heb je binnen twee weken
een volwassen aanééngegroeid gazon zonder
onkruid, mos en schadelijke insecten.
Wij plaatsen al gras op rollen vanaf
€ 5,50 per m²
Graszoden ofwel grasmatten of gazon op rollen
genoemd zijn ideaal voor de aanleg van een
nieuw natuurlijk gazon.
Vanaf € 5,50 per m² komen onze medewerkers
de aanleg van een gazon, door middel van
grasmatten leggen, bij jou thuis verzorgen.
Bij de prijs voor het leggen zit het bemesten,
egaliseren en bewateren van de ondergrond
inbegrepen.
Twee weken nadat wij de graszoden plaatsten,
heb je een gazon dat je mag betreden.
Er wordt wel verwacht dat je de eerste weken
die volgen na de aanleg, het gras zelf verzorgt.
Daarvoor ontvang je van ons een duidelijke
handleiding met tips en trics!

Kenmerken van graszoden:
• Geschikt voor de aanleg van een speelgazon
of siergazon
• De graszoden hebben een hoge sierwaarde
• De grasmatten zijn dicht bezet met gras
• Dankzij bemesting donker groen van kleur
• Vrij van schadelijke insecten, mos en onkruid
• Mogelijkheid om een net te voorzien tegen
mollen en ander ongedierte
Last van oneffenheden, kale plekken, wild
gras, onkruid en mos?
Segers groenaanneming is ook specialist in het
verwijderen en vervangen van het gazon.
Voor onze medewerkers is geen enkel
gazon een uitdaging. Door dagelijks deze
werkzaamheden uit te voeren zijn wij hierin
zeer bedreven.
Vaak gebeurt het dat wij binnen één dag
het gazon verwijderen, afvoeren en dankzij
graszoden een nieuw gazon aanleggen!
Het is ook een unieke kans om grondig en
diepgaand aan de bodem te werken en een flink
pak voeding mee te geven voor vele jaren ver!
Meer info vind je op onze specifieke website:
www.gazon-aanleggen.com
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