
KONSTGRÄS FÖR FRAMTIDEN



ScanTurf levererar hållbart och miljövänligt konstgräs i hela Sverige. Våra 
produkter har ett naturligt utseende och tillverkas i Europa av världens ledande 
tillverkare av konstgräs. 
Våra produkter håller högsta kvalitet i allt från materialvalen i stråna till 
vävningen av konstgräsmattan. 
ScanTurfs konstgräs är miljöbedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Samtliga våra produkter är mjuka och sköna att gå på. Vi har konstgräs för alla 
typer av utemiljöer.

EasyGreen
 
Stråhöjd:  30mm
Vikt:   2155 g / m2

EasyGreen är ett slitstarkt och hållbart 
konstgräs som passar utmärkt för sport och lek.
Exempel på vanliga användningsområden: 
Förskola, skola, lekplats, trädgård, takterrass, 
rondeller och refuger.

EasyGreen är en CE-godkänd produkt som 
uppfyller alla krav som ställs i enlighet med 
den svenska byggproduktstandarden. 
EasyGreen är miljöbedömd av Sunda Hus och 
Byggvarubedömningen.

Rekommenderat ifyllnadsmaterial: Sand
Kan kombineras med fallskydd till lekplats.



Comfort
 
Stråhöjd:  35mm
Vikt:   2473 g / m2

Comfort är ett mjukt och behagligt konstgräs 
med naturtroget utseende och hög komfort.
Exempel på användningsområden: Trädgård, 
förskola, skola, lekplats, innergård, terrass.

Comfort är en CE-godkänd produkt som 
uppfyller alla krav som ställs i enlighet med 
den svenska byggproduktstandarden. 

Comfort är miljöbedömd av Sunda Hus och 
Byggvarubedömningen.

Rekommenderat ifyllnadsmaterial: Sand
Kan kombineras med fallskydd till lekplats.

Excellence
 
Stråhöjd:  45mm
Vikt:   3233 g / m2

Excellence är ett mycket exklusivt och 
naturtroget konstgräs för dig med höga krav på 
utseende och känsla.
Exempel på användningsområden: Trädgård, 
innergård, terrass, balkong, poolområde, 
parkområde.

Excellence är en CE-godkänd produkt som 
uppfyller alla krav som ställs i enlighet med den 
svenska byggproduktstandarden. 
Excellence är miljöbedömd av Sunda Hus och 
Byggvarubedömningen.

Rekommenderat ifyllnadsmaterial: Sand
Kan kombineras med fallskydd till lekplats.



Hjälp med installation
Installation av konstgräs är något som man med fördel kan 
utföra själv. För råd och vägledning om hur man gör, kolla in vår 
installationsfilm på hemsidan eller kontakta oss.

Önskar du att vi utför installationen, så hjälper vi gärna till. 
Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Kostnadsfria prover
Det finns konstgräs och så finns det konstgräs. Det är stor skillnad 
på premium konstgräs från ScanTurf jämfört med mycket annat 
konstgräs vi sett. Se själv och känn skillnaden innan du beställer. 
Kontakta oss för gratis provbitar som finns i vårt sortiment.

Välkommen att höra av dig så hjälper vi dig att förverkliga dina 
drömmar om en grön och fin gräsmatta året runt med minimalt 
underhåll.

Kontaktuppgifter
ScanTurf AB
Agnesfridsvägen 186 D
213 75 Malmö
info@scanturf.se
040-300 750
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       @scanturf_sverige


