
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ÖsterlenVilla 1 kg 40 kvm     ÖsterlenVilla 5 kg  200 kvm 
För den som ser slitstyrka & snabb etablering som  

viktiga egenskaper. Även för hjälpsådd. 

VillaLyx 1 kg 50 kvm             VillaLyx 5 kg  250 kvm 
Exklusiv blandning med sortegenskaper som kräver 

färre klippningar. Slitstark och vinterhärdig. 

Shadow 1 kg 40 kvm 
För mattor med extra 

mycket skuggiga partier, 
tex träd & häckar. Snabb 

etablering, torktålig & 
vinterhärdig. 

 

Gräsfrö 

   
      Siesta 1 kg 40 kvm              Siesta 5 kg 200 kvm 

Låga näringskrav. Klarar sandjordar och torra lägen. 
Något skuggtålig. Som oklippt matta, kompletterad 

med vildängsblommor, blir det en fin äng. 

Reparera 1 kg 
 40 kvm. Snabbväxande. 
Lämplig för reparation 

av skadade fläckar. 

     
VillaClassic 0,5 kg 15 kvm    VillaClassic 1 kg 30-40 kvm     VillaClassic 3 kg 90-120 kvm    

 Ger en robust och slitstark gräsmatta som etablerar sig mycket snabbt. 
ExtraGreen 1 kg ca 50 kvm     ExtraGreen 3 kg ca 150 kvm 

Ger en tät & exklusiv gräsmatta som tål det mesta. 
Långsamväxande och kräver färre klippningar. 

 

 Foggräs 40 g 
Utmärkt mellan stenplattor där man 
vill ha tät grönska. Har låga närings-
krav och är mycket torktålig. Mellan 
stenplattor blir gräset inte mer än ca 
5-7 cm högt. Räcker till ca 32 m fog. 

  Vitklöver  
Flerårig klöver som breder ut sig om 
man tex vill ha klöver i sin gräsmatta. 
Bifoderväxt, och gröngödslingsväxt. 

Kvävefixerande. Höjd ca 10 cm. 
 

Blomsterängsblandning 
En mix av ett-och fleråriga sorter. Sås 

tex i gräsmattan för att få en 
blomsteräng. 

Färdig gräsmatta är bästa sättet när man snabbt vill gröngöra en yta. 
 Beställningar upp till 39 kvm kan hämtas hos oss i Flyinge. Större kvantiteter levereras direkt hem till kund. 

Minsta beställning är 10 kvm. 

Innehåller: 60% ängsgröe, 40% rödsvingel. 
Storlek på rulle : 1 kvm  (ca 58 cm bred, 1,72 m lång) 
Tjocklek: ca 2 cm 
Vikt: ca 20 kg / rulle beroende på fuktighet 

 

Gräsfrö 

 

 

 
Reparera 100 g 

 4-5 kvm. Snabb-
växande. Lämplig för 

reparation av skadade 
fläckar. 

 

 Färdig Gräsmatta 

 


