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3 Hecmar
Vernieuwing van het assortiment
Hecmar introduceert naast haar bestaande assortiment
Aslon® rubberproducten, het Aslon® kunstgras en de Relazzo®
houtcomposiet terrasplanken. Met deze nieuwe producten
completeert Hecmar het assortiment voor het seizoen 2010.

Garden Play is een type kunstgras, dat uitermate geschikt is voor
kinderen om veilig op te spelen. Garden Basic is een schitterend
kunstgras, dat zeer geschikt is om in iedere tuin toe te passen.
Garden Deluxe is het paradepaardje onder de kunstgrassen;
het is niet van echt te onderscheiden en voelt zeer zacht aan.

Met het nieuwe Aslon® kunstgras, de Relazzo® houtcomposiet
terrasplanken en het verder uitbreiden van de Aslon® rubberproducten,
speelt Hecmar in op de trends in de tuinbranche. Doordat Hecmar
deze producten zelf importeert, ziet de firma kans om deze artikelen
met een juiste prijs-kwaliteitsverhouding in de markt te zetten.

Aslon®
Het assortiment Aslon® rubberproducten bestaat reeds uit de
daktegel, de EPDM-tegel, de Safe & Soft-tegel en de Safe & Softspeelplaatsaccessoires. De Aslon® rubberen tegeldragers zijn voor
het seizoen 2010 nieuw aan het assortiment toegevoegd.
Onder de naam Aslon® brengt Hecmar komend seizoen ook kunstgras op de markt in drie verschillende typen, te weten Garden Play,

Relazzo®

Garden Basic en Garden Deluxe. Kunstgras is tegenwoordig niet meer

In de onderhoudsvriendelijke tuin worden steeds vaker materialen

weg te denken uit de tuin en heeft als voordelen dat het duurzaam,

toegepast die natuurlijk lijken, maar dat niet volledig zijn. Meer en

onderhoudsvrij en altijd van goede kwaliteit is. De huidige generatie

meer wordt hout vervangen door houtcomposiet. Om aan deze

kunstgras is niet meer van echt gras te onderscheiden.

ontwikkeling te voldoen, brengt Hecmar onder de naam Relazzo®
houtcomposiet terrasplanken op de markt.
Met de Relazzo® houtcomposiet terrasplanken heeft Hecmar een
kwalitatief uitstekend product in het assortiment opgenomen, dat
een productgarantie heeft van maar liefst tien jaar. De terrasplanken
zijn verkrijgbaar in een grote diversiteit aan kleuren, in diverse
lengtes en als dubbelprofiel met zowel een grove als een fijne zijde.
Hecmar houdt alle varianten op voorraad in het centrale magazijn.
Het volledige assortiment van Hecmar is te zien op de vakbeurs
Garden Business, standnummer 222.
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