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Kunstgras maakt handbal
tot buitensport
Naast asfalt is
kunstgras voor
buitenhandbal een
ideale ondergrond.
Intensieve bespeling
bij vrijwel elk
weertype is mogelijk. Door
de betere balstuit en bewegingsmogelijkheden
van de spelers gaat het spel er ook
nog eens technisch op vooruit en is
daarmee aantrekkelijker voor spelers
en publiek.
Sportgroep Nederland heeft speciaal
voor handbal een kunstgrasconstructie
ontwikkeld: AA Newgrass Handbal SZ
(semi-zandingestrooid). Uiteraard kunt u
ook bij ons terecht voor uw asfalt handbalveld.

Constructieopbouw
In tegenstelling tot de ondergrond van de
kunstgrasmat van de meeste sportvelden
wordt de toplaag voor handbal geïnstalleerd
op een zeer open asfaltlaag (zeer open

asfalt beton: ZOAB) en tot onder de top
ingestrooid met zand. Door toepassing van
ZOAB zijn de banen in bijna alle weersomstandigheden bespeelbaar.

Vezel
De kunstgrasmat is zeer dicht en er wordt
gespeeld op de top van de vezels, in plaats
van op het zand. We kunnen daarom
spreken van een semi-zandingestrooide
toplaag. Het handbalveld heeft door de
opbouw een hoog speelcomfort.

Onderhoud en gebruik
AA Newgrass Handbal SZ kan intensief
worden bespeeld. Voor het behoud van uw
veld dienen onderhoud en gebruik op
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Binnen Sportgroep Nederland werken samen:
AAsportsystems BV | Agterberg BV | A.H. Vrij Groenverzorging b.v. | Bouma Sport & Groen BV | GP Groot aanneming bv | Mourik Groot-Ammers Rayon Zuid B.V. | Sallandse Wegenbouw BV | Traas en Ovaa BV

