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Entreprenørvirksomheden Klingenberg blev grundlagt i 1939. I 2002
købte Susanne og Niels Hansen virksomheden, der primært løser
opgaver inden for:
• Anlæg - gartneropgaver, belægninger
• Kloak - rørlægning, tv-inspektion, rensning, spuling
• Entreprenør - jord og beton, fundamenter, punktboringer.
I 2011 blev sønnen Nicolaj Hudlebusch ansat som anlægsgartner og
er siden blevet medejer af familievirksomheden, hvor han er ansvarlig
for Klingenbergs anlægsgartneropgaver. Anlægsgartnersektionen
udfører traditionelle anlægs- og landskabsarbejder, men er opdateret
med de nyeste og mest innovative produkter og løsninger inden for
anlægsopgaver. Eksempelvis leverer vi kunstgræs til brug for:
•
•
•
•

Multibaner og sportsanlæg
Legepladser med faldpads
Private haver
Gårdshaver

Klingenberg er medlem af Dansk Byggeri og arbejde udført for private
er derfor omfattet af Byg Garanti. Klingenberg er en virksomhed med
stolte traditioner og anlæg for kvalitet – uanset opgavens størrelse og
omfang. Og så elsker vi udfordringer!

MULTISPORT - 22T (20 MM)
Allround græs, der er skabt til at blive brugt

22T er en græstype, der er yderst
velegnet til multisport. Græsset er
oplagt til fodbold, håndbold, basket,
tennis, volleyball og hockey. Det
kan med fordel også anvendes på
legepladser, hvor man samtidig
udlægger en faldpad. (Se side 10-11)
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MULTISPORT - 20 DT EVO (20 MM)
Kvalitetsgræs til det flydende spil

20 DT EVO er en af de bedste
græsser, som er udviklet til
multisport. Produktet er frigivet
i 2015 og er den nyeste type på
markedet. Græsset er syet i 2 lag.
Det gør konstruktionen tættere,
og banen bliver blødere og mere
behagelig at løbe på. Græsset
er designet til brug for fodbold,
volleyball eller på legepladser.
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LUXURY LANDSCAPING - FINE (30MM)
Til der, hvor kun det bedste er godt nok!

FINE er non-infill grass, der er
meget tæt, og hvor der er tænkt
på detaljerne. For at få græsset
til at virke naturligt, er der vævet
gulligt græs ind i mellem de grønne
strå. FINE bruges til offentlige
parker, gårdhaver, legepladser,
private haver - eller bare steder
og områder, hvor naturgræs ikke
kan vokse.
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1st ﬁber layer
2nd ﬁber layer
Structure 1st ﬁber layer
Structure 2nd ﬁber layer
Dtex 1st ﬁber layer
Dtex 2nd ﬁber layer
Color
Thickness PE ﬁber
Thickness PA 6 ﬁber
Height of the ﬁber
Lenght of the ﬁber
Tufting
Nr. of stitches
Weight of the ﬁbers
Primary backing
Weight by m2
Coating
Weight by m2
Total weight by m2
Width of the rolls
Lenght of the rolls
Permeability

FINE
Twisted polyethylene (70%)
Twisted polyamide (30%)
Monoﬁlament 14 heads
Monoﬁlament 16 heads
13.200
12.400
Tricolor green + beige
150 µ
350/250 µ
30
67
5/16
18.750/562.500
1.600 gr
Woven polypropylene
150
Latex XSBR
1.000 gr
2.750
2 lm
15 lm
1.000 l/h x m2

Dtex
Dtex
µ
µ
Mm
Mm
“
Nr.
Gr/m2
Gr/m2
Gr/m2
Mt.
Lm
Lm
Lt
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SHOCKPAD
Hvis du gerne vil have et bedre
spil på en mere naturlig bane,
bør du overveje udlægning af en
shockpad. Alt efter hvor blød eller
hård, du ønsker banen, anvendes
Shockpad i tykkelser fra 8-30
mm. For at kunne lede vandet væk
fra banen er Shockpads struktur
udviklet med porrer, så vandet
kan løbe igennem belægningen.

VEDLIGEHOLDELSE
FALDPAD

Til børnehaver og institutioner,
hvor børn leger på legepladser og
på områder med legeredskaber,
er ProPlay faldpads oplagte. Alt
efter hvor stort fald underlaget skal
kunne afbøde, kan ProPlay leveres
i tykkelser fra 22-110 mm, hvorved
faldhøjder fra 130 cm til 330 cm kan
opnås. ProPlay faldpads kan leveres
til både indendørs og udendørs brug
- og kan også kombineres med kunstgræs. Produkterne er udviklet, så
overfladens
stødabsorberingsevne
stort set forbliver uændret i hele dets
levetid selv ved hyppig anvendelse.
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TILBEHØR

FEJNING
Ved at feje kunstgræsset regelmæssigt ca. 1-2 gange om måneden får du fordelt infillen
og sikrer, at nedtrådte græsstrå rejses. Det sikrer bedre oplevelse for spillerne og
brugerne af banen – og på den lange bane reducerer du vedligeholdelsesudgifterne.

DYBDERENSNING
Med Klingenbergs specialmaskiner er det muligt at komme helt ned i kunstgræsset
infills og vaske græstæppet igennem. Det betyder, at skidt og fremmedlegemer suges
op fra sandet og granulaten. Derved forbliver græsset pænt og rent og ødelæggende
skidt holdes ude af tæppet. En dybderensning bør udføres en gang om året.

LØSNINGER OG SERVICE TIL ALLE BEHOV
Klingenberg løser alle former for vedligeholdelse af kunstgræs. Vi tager os både af
periodisk fejning, dybderensning af infill med vand, fjernelse af alger, mos og andre
overfladeplanter - og til den lidt ældre bane kan vi også udskifte den gamle infill
samt dybderense det gamle tæppe.
Såfremt I selv ønsker at feje kunstgræsset, kan vi levere de rigtige fejemaskiner alt
efter behov og formål.
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