
Innovativa lösningar för ditt konstgräsprojekt.



NYTÄNKANDE

ENGAGEMANG

PÅLITLIGA

Vårt konstgräs finns överallt i 
samhället. Under de senaste åren 
har vi fått många trogna kunder 
som uppskattar kvalitet och 
service. 

Vi har etablerat oss tillsammans med 
flera av de ledande 
markentreprenad-företagen i landet 
och har fått deras förtroendet att 
leverera och installera konstgräs till 
över 9 000 projekt. I takt med att nya 
användningsområden uppkommer 
tar vi fram nya ändamålsenliga 
produkter, anpassade för våra 
breddgrader och krav på funktion, 
hållbarhet och miljö. 

Våra värdeord är Nytänkande, 
Engagemang, Pålitliga och 
Rådgivning. Vi vill vara med dig från 
idéstadiet, där vårt kunnande, 
rådgivning och engagemang bidrar 
med nytänkande och innovation och 
skapar goda förutsättningar för ett 
lyckat projekt. Vi följer dig genom 
resan med installation och underhåll 
och är tillgängliga före- under och 
efter genomförandet. 

Från idéstadiet till genomförande och 
underhåll - år efter år stöttar vi med 
omsorg för produkter och 
konstgräsytorna. 

RÅDGIVNING



Vi arbetar inom olika områden i 
samhället med fokus på 
lekplatser, gatu- och stadsmiljö, 
privatmarknad, golf, fotboll och 
övrig sport. Vi vill utnyttja 
konstgräsets egenskaper för att 
skapa innovativa lösningar där 
naturgräs och andra material 
kan samverka.

Vi vill komma nära dig som 
kund redan vid idéstadiet och 
rådgöra för att hitta rätt 
lösning. Vi följer dig genom 
projektet och ser till att 
kvaliteten blir bra. Efter 
projektet erbjuder vi hjälp med 
skötsel och underhåll. Vi tar ett 
helhetsansvar. 

OM OSS Vi genomför alla typer av 
konstgräsinstallationer. Både 
med och utan fallskydd. Vi kan 
även hjälpa till med 
lekutrustning och 
iordningställande av mark. I takt 
med att konstgräs blivit ett 
vanligt material i samhället har 
även kraven på kunskap och 
kvalitet vid installationer höjts.
Med vår samlade kompetens 
kan vi garantera hållbara 
resultat. 

Vårt signum är snabba 
leveranser och hög servicenivå. 
Normalt kan vi leverera från 
vårt servicelager i Borås vilket 
innebär att små som stora 
projekt kan påbörjas omgående 
och avslutas utan avbrott. 

Med konstgräsets egenskaper i 
fokus skapar vi ytor för lek,
gemenskap och aktivitet i 
samhället. Stor vikt läggs vid 
tillgänglighetsanpassning för att 
alla ska kunna röra sig fritt på 
underlagen. Med färg och form 
skapar vi inte bara kreativa 
lekmiljöer, utan kan även bidra 
till att märka ut olika zoner för 
att öka tillgängligheten för 
synsvaga. 

Vi arbetar nära våra 
leverantörer i Nederländerna 
och Italien för att säkerställa att 
våra underlag håller hög 
standard och ligger i framkant 
ur ett miljöperspektiv innan, 
under och efter användning av 
produkterna. 

Svenskt Konstgräs är även med 
och stöttar föreningslivet för att 
ytterligare främja gemenskap 
och aktivitet i samhället. 

VÅRT 
SAMHÄLLSANSVAR



FLER ÄN 
9000 PROJEKT

Under de senaste åren har vi 
medverkat till att utforma många 
nya konstgräsytor på lekplatser, 
förskolor, i bostadsområden och 
offentliga miljöer. 

Den snabba tillväxten beror på att allt 
fler upptäcker konstgräsets praktiska 
fördelar. Sedan starten 2011 har vi 
levererat gräs till över 9 000 projekt 
och som ringar på vattnet alstrar varje 
ny installation ytterligare fler. Med 
högkvalitativt gräs- och 
fallskyddsmaterial från ledande 
tillverkare i Europa och tydliga 
skötselplaner bidrar vi tillsammans 
med våra samarbetspartners till att 
leverera underlag med hög funktion 
och lång livslängd. 



100 % 
ÅTERVINNINGSBART
Vi erbjuder flera kvaliteter 
som är helt återvinningsbara.



Vi arbetar inom olika områden i samhället med 
fokus på lekplatser, gatu-och stadsmiljö, 
privatmarknad, golf, fotboll och övrig sport. 

Vi vill utnyttja konstgräsets egenskaper för 
innovativa lösningar där naturgräs och andra 
material kan samverka. 

KONSTGRÄS I OLIKA MILJÖER

Din trädgård kan vara 
grön året om, oavsett 
regn eller torka, skugga 
eller sol. Mjuk, 
inbjudande och alltid 
nyklippt, detta och 
många andra fördelar får 
du utan något eget 
arbete. 

TRÄDGÅRD

BOSTADSOMRÅDE

Med konstgräs på 
innergården får du en 
trivsam miljö året om och 
slipper det underhåll som 
naturgräs kräver. 

Inred din balkong till en 
grönskande täppa. Välj 
konstgräs som är frodigt 
grönt och med mjuka 
långa strån för maximal 
effekt. Grönt och fräscht 
året om, oavsett regn, 
rusk eller starka 
solstrålar (UV- 
behandlat).

Fräscha upp och öka 
komforten och trivseln på
din uteplats. Konstgräs är 
ett perfekt material som 
är slitstarkt, praktiskt och 
snyggt och finns i flera 
färger. Konstgräset har 
utmärkta dränerande 
egenskaper vilket innebär 
att mattan torkar snabbt 
vid regn. Gräset kan 
läggas direkt på asfalt, 
betong eller trall. 

I staden skapas utrymme 
för människor att träffas 
och umgås. På torg, 
uteserveringar, parker 
lek- och sportytor 
uppskattas konstgräsets 
egenskaper allt mer och 
börjar bli ett naturligt 
inslag i stadsbilden. 

BALKONG

TERASS/UTEPLATS

STADSMILJÖ



SPORT PADEL

I sportens värld har 
konstgräset länge haft en 
given plats. Fotbollen har 
drivit på utvecklingen och 
numera byggs det nya 
planer överallt. Även 
skolor, parker och 
bostadsområden får sina 
egna konstgräsplaner. 
Multigräs är ett tätt gräs 
med korta strån som 
lämpar sig för olika boll- 
och fritidsaktiviteter. 

Konstgräset är ett 
lämpligt material för 
golfbanan. Främst på 
extra utsatta områden 
såsom greener för 
övning, korthålsbanor, 
teemattor och 
målgreener då 
konstgräset förstärker 
och höjer kvaliteten och 
upplevelsen vid träning. 

Konstgräset har blivit en 
viktig komponent i padel. 
Olika kvaliteter och 
sandfyllning ger 
underlaget de önskade 
egenskaperna vad gäller 
studs och hastighet. 

Konstgräs i kombination 
med sviktpad är ett 
utmärkt underlag för 
agility. Vi har kvalitéer 
som ger maximal 
komfort, egenskaper och 
slitstyrka till hundarnas 
aktivitet. 

GOLF

TRÄNINGSYTOR 
OCH GYM

Rondeller, refuger och 
mittremsor är platser i 
trafikmiljön där 

konstgräset har sin givna 
plats. Genom minskat 
behov av skötsel skapas 
tryggare arbetsmiljö och 
minskade kostnader. 
Konstgräset står emot 
solljus och behåller sin 
grönhet året om vilket 
skapar fördelaktiga 
kontraster för trafikanter. 
Konstgräs höjer det 
estetiska värdet runt våra 
vägar och blir ett vackert 
inslag i gatumiljön.

TRAFIKMILJÖ

Konstgräs blir ett allt 
vanligare inslag på gym 
och i träningsmiljö. 
Färdiga löpbanor kan 
läggas ut för träning och 
konstgräsmattor kan med 
fördel användas som 
underlag tack vare att det 
är ett mjukt, 
stötdämpande och ljud- 
absorberande underlag. 

AGILITY



EN1177
Alla våra lek-kvaliteter 
är godkända enligt 
europastandard. 

LEK
Konstgräs är det perfekta underlaget 
för säkra, rena och estetiska 
lekplatser som står emot riktigt hårt 
slitage. Det hjälper till att skapa en 
trivsam miljö för barnen som inbjuder 
till lek och spring. 

Runt lekutrustningen förstärks 
konstgräset med underliggande 
fallskydd. Detta för att minska 
skaderisken vid fall på upp till tre 
meter. Samtliga av våra lekkvaliteter 
är testade och godkända enligt 
Europastandard, EN1177. 

Vårt gräs är tillgänglighets- 
testat för rullstolsburna 
vilket innebär att alla kan 
röra sig med stor frihet på 
lekplatsen. 

TILLGÄNGLIGHETS-
ANPASSNING



Genom att använda 
konstgräs i flera olika 
färger kan vi skapa unika 
lekplatser där olika 
kvaliteter och färger 
blandas efter tycke och 
smak.

Med olika färger kan 
lekplatsen delas in i zoner 
för att markera 
fallskyddsområden. 
Kontraster i underlaget 
ökar även tillgängligheten 
för synsvaga. Dessutom 
väcker de färgglada 
lekplatserna barnens 
kreativitet och leklust.

SKAPA KREATIVA 
LEKMILJÖER

Konstgräs i olika färger kan beskäras och 
kombineras för att skapa olika figurer i 
underlaget. Figurerna ger utrymme för 
den fria leken och ger pedagogerna goda 
förutsättningar att följa och dokumentera 
barnens utveckling. 

Genom enkla övningar kan barnen öka 
sin förståelse för färg, form och 
matematiska begrepp. Figurernas 
enkelhet skapar ökad tillgänglighet så att 
alla barn, utifrån sina förutsättningar kan 
vara med och leka.

LEK FÖR UTVECKLING



Inom fotbollen har 
konstgräset använts länge och 
och på tur står andra idrotter 
som agility, tennis, golf och 
multisport. Här har gräset fått 
en annan karaktär med 
kortare gräs-strån och högre 
täthet. Detta gör att fyllnad av 
sand och granulat många 
gånger inte behövs för att ge 
gräset rätt egenskaper. 

FLER 
ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Konstgräs är ett utmärkt 
material även inomhus. Skapa 
slitstarka gångstråk eller 
estetiska inslag i butiken, en 
annorlunda inramning på 
kontoret eller ett praktiskt 
underlag i lekrummet. 

Inom segmentet landskaps- 
gräs har kvaliteterna blivit 
tätare och dessutom vävs det 
ofta in ett underliggande lager 
av krullade strån som stärker 
de längre stråna. Dessa 
kvalitéer används för att 
stärka upp slitytor i 
trädgården och offentlig miljö. 
Som ett exempel ligger gräs 
runt poolområden och 
studsmattor med 
underliggande fallskydds-pad 
som både dränerar vatten och 
motverkar fallskador. 



Konstgräs är ett skonsamt 
och härligt underlag för 
hundarna att springa på. För 
att uppnå de bästa 
egenskaperna sportsligt och 
skötsel-mässigt har vi 
tillsammans med utövare och 
tillverkare utvecklat en 
kvalitet som sätter hundens 
upplevelse i centrum. 
Konstgräset är helt fritt från 
fyllnadssand, vilket ger ett 
bra grepp i steget och en yta 
som är lätt att sköta. Gräset 
kan installeras direkt på 
asfalt, betong, grus och 
andra hårda underlag. 

Många väljer att lägga
SK Pad Sport, en 
stötdämpande matta, under 
gräset för ytterligare 
stötdämpning och energi- 
återvinnande effekt. 

PÅ HUNDENS 
VILLKOR



KONSTGRÄS FÖR
FOTBOLL

Konstgräs passar perfekt som 
underlag för fotboll, med stor 
fördel att användnings- 
möjligheterna för fotbollsplanen 
förlängs även in under 
vinterhalvåret. Vi erbjuder olika 
konstgräs-system ( samling av 
komponenter i konstgräsplanen 
som avgör planens spelegenskaper) 
och hjälper dig gärna att välja det 
system som passar dina krav bäst.

Konstgräs godkänt 
enligt FIFA Quality Pro

Svenskt Konstgräs har system 
godkända för certifierade 
fotbollsplaner med fullbredd enligt 
FIFA Quality Pro och följer 
FIFA/SvFF:s regelverk. Konstgräset 
är godkänt av Svenska 
Fotbollsförbundet för spel på alla 
planer under Allsvenskan, 
Damallsvenskan och Superettan 
samt breddfotboll.



Svenskt Konstgräs har utfört falltester på 
laboratorium på samtliga kvalitéer avsedda 
för lekplats enligt den Europeiska 
standarden EN1177. Testerna har utförts 
på en kombination av konstgräs och 
fallskyddsplattor på upp till 3 meters 
fallskydd, vilket är den högsta tillåtna 
höjden på lekplatsutrustning. 

Fallskyddplattorna har hög 
dräneringsförmåga. Detta gör att inget 
vatten stannar i materialet och tillsammans 
med gräsets goda dräneringsförmåga 
skapas ytor som torkar snabbt efter regn.

FALLSKYDD

SK PAD EKO

Svenskt Konstgräs utvecklar egna 
produkter för att höja kvaliteten på varje 
ny installation. Ett exempel är Plastic 
Grip, en plastregel som är helt böjbar för 
att passa olika formationer där man vill 
fästa gräset i ytterkanterna. Fördelarna 
med Plastic Grip är den höga 
formbarheten, låga vikten och att 
produkten är lättarbetad. Plastic Grip är 
en miljövänlig produkt med lång 
hållbarhet. 

PRODUKTUTVECKLING

Utöver vår egen produktutveckling 
håller vi oss ständigt uppdaterade på 
marknaden och har nära kontakt med 
våra leverantörer för att säkerställa att 
vi följer med utvecklignen för konstgräs 
och tillhörande produkter. De senaste 
åren har vårt sortiment breddats med 
flera helt återvinningsbara kvaliteter på 
konstgräs. Vi har även tagit in 
fyllnadsmaterialet Geofill som är ett 
naturligt fyllnadsmaterial gjort av kork 
och kokos. 

PLATSTIC GRIP

GEOFILL



UNDERHÅLL & RENGÖRING
Det finns mycket att vinna på att ha 
kontinuerliga genomgångar och 
uppfräschningar av konstgräsytor. 
Hållbarheten förlängs och komforten 
ökar, vilket är fördelaktigt både 
ekonomiskt och miljömässigt. Därtill 
håller sig konstgräset vackert och 
bevarar sin fulla funktion. 

Svenskt Konstgräs utför underhåll 
och uppfräschning av konstgräsytor. 
Vi kan även komplettera och laga 
ytor som utsatts för stort slitage. Vid 
underhåll genomförs en 
okulärbesiktning av konstgräsytorna 
och vi kontrollerar särskilt utsatta 
områden. På så vis kan vi återskapa 
konstgräsets ursprungliga komfort 
och lyster, samt förhindrar eventuell 
påväxt. 

För oss är det viktigt med kvalitet. Vi vill 
göra konstgräset rättvisa och tillgodose 
dina förväntningar och arbetar därför 
ständigt för att utveckla och förbättra våra 
produkter för att säkerställa att de håller 
en hög standard. 

Alla material som används i den färdiga 
installationen köper vi in från ledande 
tillverkare i Europa och Sverige. Gräset har 
5-8 års materialgaranti beroende på 
kvalitet. Vårt fallskydd har en garanti om 
hela 25 år. Den redan långa livslängden 
kan förlängas genom en väl genomförd 
installation samt noggrann och 
regelbunden skötsel av underlaget. 

KVALITET & GARANTI



MER OM SVENSKT KONSTGRÄS
Läs mer om våra 
produkter och 
användningsområden 
på vår hemsida. Besök 
svensktkonstgras.se 
eller scanna QR- 
koden.

Svenskt Konstgräs Padel AB 
erbjuder en helhetslösning 
inom padel. 

Med konstgräs som självklart 
underlag har vi tillsammans 
med leverantörer i Spanien 
utvecklat moderna och 
funktionella padelbanor. Vi 
levererar, installerar och 
underhåller banorna efter dina 
önskemål. 



@svensktkonstgrasab

@svensktkonstgras

@svensktkonstgrasab

KONTAKT

Mikael Hedén
mikael@svensktkonstgras.se
073-854 47 87

Daniel Karlsson
daniel@svensktkonstgras.se
073-386 96 96

HITTA OSS
Bergkantsgatan 3 
506 49 Borås


