
 
 
 

  

Beste standbouwer en standhouder, 

Kunstgras is niet alleen voor buitengebruik, maar wordt ook steeds vaker toegepast op beurzen en exposities. Het 
heeft legio voordelen en is zeer duurzaam. In deze nieuwsbrief brengen wij u daar graag van op de hoogte. 

Schep meer sfeer in uw zakelijke omgeving 

In een beurshal met branchegenoten is het als bedrijf soms moeilijk om op te vallen. Met de nieuwe generatie trendy 
kunstgras van Nudetuin is dit verleden tijd. U trekt met ons product absoluut de aandacht. Het geeft de stand van u of 
uw klant altijd een verzorgde, sfeervolle uitstraling die bezoekers makkelijk over de drempel haalt, omdat uw plek 
aantrekkelijker oogt. Met ons kunstgras hebt u legio toepassingsmogelijkheden. Zo kunt u het gebruiken voor vloeren, 
wanden en looppaden of rondom uw balie plakken. Wat u ook wilt, Nudetuin verzorgd het voor u. 

Gebruik kunstgras in de kleur van uw huisstijl 

Kunstgras van Nudetuin is er in trendy kleuren en in groen. U kunt het zo gek niet bedenken of wij leveren de kleur die 
u wenst. Van paars en pink tot knalgeel, grijs, blauw, beige en meer. Voor u een voordeel omdat u uw beursomgeving 
helemaal kunt inrichten in de stijl en kleuren van uw bedrijf. En om extra op te vallen kunnen wij zelfs uw logo of 
bedrijfsnaam in de kleur van uw huisstijl in ons kunstgras integreren. Zo hebt u altijd iets bijzonders om mee voor de 
dag te komen. 



Voordelen van gekleurd kunstgras

Kunstgras heeft veel pluspunten ten opzichte van andere vloerbekleding. Zo is ons product van hoge kwaliteit, zeer 
duurzaam en blijven de vezels netjes rechtop staan doordat de vezel is gesneden in een unieke V
behoudt zelfs na jaren nog steeds een frisse, verzorgde uitstraling zonder kleurverlies. Veiligheid vindt u ook in de 
gebruikte grondstoffen. Ons product is namelijk loodvrij en cad

Veiligheid voor alles 

Op het gebied van brandveiligheid kunnen wij ook veel voor u betekenen. Wij kunnen al onze kwaliteiten en kleuren 
kunstgras voor u impregneren om uw stand zo veilig mogelijk te maken. Ook als uw beursstand in een ander Europ
land staat. Na impregnatie ontvangt u het bijbehorende certificaat.

Neem het mee en rol uit 

Kunstgras van Nudetuin gebruikt u keer op keer. U legt het zonder veel m
het eenvoudig op tot de volgende beurs. Het is verkrijgbaar in diverse kwaliteiten op een breedte van 4 meter. Een 
puur Nederlands product met een zeer lange levensduur en een fabrieksgarantie van maar liefst 10 
van al onze kwaliteiten kunstgras is interessant.
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Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik 

dan hier om u af te melden. 

 

 

Voordelen van gekleurd kunstgras 

Kunstgras heeft veel pluspunten ten opzichte van andere vloerbekleding. Zo is ons product van hoge kwaliteit, zeer 
rechtop staan doordat de vezel is gesneden in een unieke V

behoudt zelfs na jaren nog steeds een frisse, verzorgde uitstraling zonder kleurverlies. Veiligheid vindt u ook in de 
gebruikte grondstoffen. Ons product is namelijk loodvrij en cadmiumvrij. 

Op het gebied van brandveiligheid kunnen wij ook veel voor u betekenen. Wij kunnen al onze kwaliteiten en kleuren 
kunstgras voor u impregneren om uw stand zo veilig mogelijk te maken. Ook als uw beursstand in een ander Europ
land staat. Na impregnatie ontvangt u het bijbehorende certificaat. 

gebruikt u keer op keer. U legt het zonder veel moeite neer op elke harde ondergrond en rolt 
het eenvoudig op tot de volgende beurs. Het is verkrijgbaar in diverse kwaliteiten op een breedte van 4 meter. Een 
puur Nederlands product met een zeer lange levensduur en een fabrieksgarantie van maar liefst 10 
van al onze kwaliteiten kunstgras is interessant. Ontdek het vandaag nog. 
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Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik 
Deze nieuwsbrief is

Kunstgras heeft veel pluspunten ten opzichte van andere vloerbekleding. Zo is ons product van hoge kwaliteit, zeer 
rechtop staan doordat de vezel is gesneden in een unieke V-vorm. Uw stand 

behoudt zelfs na jaren nog steeds een frisse, verzorgde uitstraling zonder kleurverlies. Veiligheid vindt u ook in de 

Op het gebied van brandveiligheid kunnen wij ook veel voor u betekenen. Wij kunnen al onze kwaliteiten en kleuren 
kunstgras voor u impregneren om uw stand zo veilig mogelijk te maken. Ook als uw beursstand in een ander Europees 

oeite neer op elke harde ondergrond en rolt 
het eenvoudig op tot de volgende beurs. Het is verkrijgbaar in diverse kwaliteiten op een breedte van 4 meter. Een 
puur Nederlands product met een zeer lange levensduur en een fabrieksgarantie van maar liefst 10 jaar. Ook de prijs 

Deze nieuwsbrief is gratis verstuurd 

met BudgetMailer 


