COLLECTIONZ

84

3 Van Zijl

Prachtig GazonGras
Van Zijl B.V. in Bergeijk is leverancier van het succesvolle
GazonGras, een kunstgrasmerk voor zowel particuliere
tuinen als openbaar groen. Behalve door de natuurlijke
uitstraling van het GazonGras zal de klant ook verrast
zijn door het bijzonder vriendelijke prijsniveau ervan.

GazonGras is een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig kunstgras
dat aanvoelt als echt gras en dankzij de natuurlijke aanblik vrijwel
niet van echt gras te onderscheiden is. De topkwaliteit van GazonGras sluit nauw aan bij de hoge verwachtingen die mensen vandaag
de dag aan kunstgras stellen, aldus de firma die een tevreden klant
als belangrijkste maatstaf hanteert. Van Zijl is VCA- en ISO-gecertificeerd.
GazonGras vergt geen noemenswaardig onderhoud. Dat betekent
geen gras meer maaien, niet meer bemesten of kanten afsteken,
niet meer sproeien (behalve de beplanting natuurlijk), en dus meer
tijd om van de tuin te genieten. GazonGras is beschermd tegen
UV-straling en zorgt het hele jaar voor een mooie, frisgroene
grasmat. GazonGras is direct uit voorraad leverbaar!

Breed assortiment
Voor elke mogelijke toepassing is er een type GazonGras. Hebt u
een saai dakterras of balkon en wilt u een buitengevoel creëren,
dan is GazonGras dé oplossing. Maar denk ook aan de speelplek
van de kinderen. Ze kunnen het hele jaar op een kindvriendelijke
grasmat spelen en ravotten zonder dat er kale plekken in het
grasveld ontstaan. Ideaal voor onder een schommel of rondom
een trampoline.
Bij gebruik van GazonGras rond zwembaden wordt voorkomen
dat er steeds gemaaid gras in het zwemwater waait. Bovendien is
GazonGras ideaal geschikt voor op de camping in de voortent,
of als ondergrond op de staanplaatsen. Of juist voor onderhoudsvriendelijke bermen en rotondes.
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Verkoop & ondersteuning

bij Van Zijl uit voorraad leverbaar is, is er geen kostbare ruimte

Als groothandel levert Van Zijl rechtstreeks aan tuincentra, hoveniers

nodig om gras op voorraad te leggen. Daarnaast zijn er ook nog

en openbare-groenvoorziening. Het bedrijf is trots op het totaal-

zogenoemde ‘graai-folders’ en monsters beschikbaar.

pakket dat het klanten kan aanbieden, met daarin niet alleen de
leveringen van kunstgras voor elke toepassing, maar ook met de

Voor de hovenier is er een ‘monsterkoffertje’ beschikbaar, zodat

nodige ondersteuning in de vorm van media-uitingen en point-of-

hij bij zijn klant kan laten zien wat er verkrijgbaar is in kunstgras.

salemateriaal.

De hovenier kan bij Van Zijl terecht voor advies, technische ondersteuning en gedegen instructies met betrekking tot de verschillende

Om het merk GazonGras via de hovenier en de tuincentra nog beter

toepassingen en de aanleg van GazonGras. Van Zijl zorgt ervoor dat

bekend te maken, zorgt Van Zijl ook voor een volledig promotioneel

de hovenier probleemloos zelf de aanleg kan verzorgen.

programma met publicitaire ondersteuning en materiaal in de vorm
van folders, leaflets, monsters, enzovoort.

Wie als groenprofessional kiest voor GazonGras kan niet alleen rekenen op een uitgebreid gamma kwaliteitsgras en de nodige support,

Display

maar haalt ook een product in huis dat zorgt voor een goede

Voor de tuincentra is er bijvoorbeeld een display met ingebouwde

opbrengst/rendement.

tv/dvd beschikbaar om het GazonGras te presenteren. Deze display
neemt ongeveer 1 m² ruimte in beslag. Omdat het GazonGras

GardenBusiness
Wilt u meer weten over GazonGras en wilt u het product zelf bekijken/voelen, dan heten wij u van harte welkom op onze stand tijdens
de GardenBusiness-vakbeurs, van 22 tot en met 24 september 2009
in de Evenementenhal in Gorinchem.
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Van Zijl B.V.
Postbus 33 • 5570 AA Bergeijk
T: 0497-598659 • F: 0497-598652
info@gazongras.com • www.gazongras.com

