
TURFQuick Water Less er et robust produkt som trenger 
mindre vanning grunnet frøtyper med dypt-søkende røtter. 
Water Less har høyere tørketoleransen og forblir grønn i 
lengre perioder med tørke. Produktet er slitesterkt og tett, 
med evne til  funksjonell gjenoppretting etter slitasje og 
skade. Gressmiks med høy tørke-toleranse og dype røtter 
maksimere vannopptaket.
Tallsvingel, brukt som den viktigste bestanddelen av denne 
blandingen, er preget av å danne den mest rotfestede 
rotstrukturen til alle gresstyper. Det dype rotsystemet evner 
godt  til vannopptak fra et stort jordvolum og sikrer gresset 
tilstrekkelig vannforsyning i tørre perioder. Dype røtter gir 
også en bedre mengde næringsstoffer for at plantene skal 
vokse sunt og vedvarende.

Vegetasjonsfront i støttemur

TURFQuick Waterless

Produkter

Med innsatt frø og gjødsel

TURFquick® er et biologisk nedbrytbart geotektil. Den er isådd med 
frø og innsatt med gjødsel, slik at vegetasjonen raskt og enkelt kan 
opprettes. Frøene er jevnt fordelt og ligger lunt til uten å påvirkes 
av regn og vind og forhindrer eventuell erosjon i skråninger. 
TURFquick er laget av cellulosefibre og fibrene brytes ned over en 
periode på 8-12 uker. TURFquick® et naturlig produkt og etterlater 
ingen syntetiske stoffer. Den har en tett innvendig struktur som 
sørger for at frø og gjødsel får utvikle seg til grøntareal uten å blir 
forstyrret av håndtering, transport og installasjon. Den har 
hovedsakelig blitt brukt i motorvei, jernbane, elvevei, fylling, 
skråninger etc.
"Plant en plen, blomster eller andre planter på en rask og sikker 
måte med disse patenterte og høyst natur- og miljøvennlige 

produktene.  
Den har en tett innvendig struktur som sørger for at frø og gjødsel 
får utvikle seg til grøntareal uten å blir forstyrret av håndtering, 
transport og installasjon. 

FRØSAMMENSETNING
80 % Strandsvingel                         eller Festuca arundinacea
10 % Engrapp                                 eller Poa Pratensis
10 % Engelsk Raigress                   eller Lolium Perenne 

DIMMENSJONER ruller                     GJØDSEL pr. m2
Bredde 2 meter                                 ca. 8 - 10 gram  
Lengde 25 meter                              GRESSMIX pr. m2
(andre lengde tilgjengelig)               ca. 32 - 35 gram


