Rolgazon®, topkwaliteit in graszoden!

Werkwijze voor de plaatsing van Rolgazon®
Onderstaand geven we de algemene manier van aanpak, maar goed om te weten is dat we BIJ de levering
u altijd op weg helpen, en de voor u best passende legwijze ter plaatse duidelijk uitleggen.

1. Bij de levering van uw Rolgazon® zijn de nodige meststoffen meegeleverd. U strooit deze uit
(best in 2 looprichtingen) op de klaargelegde grond. De meststoffen dienen voor een snelle
beworteling en geven voeding voor de eerste 8 weken. Deze meststoffen hoeven NIET ingewerkt
te worden, er is geen risico op wortelverbranding.
2. U rolt de eerste rij zoden uit over de langste rechte lijn in uw tuin. Dit kan in de lengte van de tuin
zijn, of haaks op de woning , dat maakt geen verschil. Indien aan het einde van deze rij een vaste
afboording is, kunt u de laatste rol meteen bijsnijden.
3. De eerste rol van de 2de rij snijdt u door op 1/3 van de lengte, de afgesneden 2/3 leg je even
opzij. Nu heb je een verband, weliswaar geen juist halfsteens-verband maar dat is een voordeel.
Deze 2de rij werk je nu volledig af met hele rollen, waarbij je zorgt dat de rollen mooi strak
aansluitend tegen de vorige rij liggen. Dus niet OP elkaar, NIET LOS van elkaar maar mooi gelijk
tegen elkaar. Begin en einde van elke rol best iets naar beneden toe ombuigen/platdrukken.
4. De 3de rij begin je met de 2/3 rol die klaar lag, en verder volleggen met hele rollen.
5. Rij 4 begint met een hele rol. Zo krijg je een onregelmatig verband en is er geen doorlopende
dwarsnaad. Een plaatsing in verband is onbelangrijk voor het gras maar het vergemakkelijkt wel
het werk omdat u beter zicht hebt om ‘recht te blijven’.
6. De hele tuin wordt nu verder vol gelegd. De afgesneden stukken van het eind van elke rij kun je
best tussendoor al meteen mee opgebruiken: zo voorkomt u dat de laatste strook gazon enkel
maar uit kleine stukjes en snippers bestaat.
7. Het bijsnijden op maat doet u met een groot mes (type broodmes) of houtzaagje. Afsteken met
een kantsteker of rechte schop kan ook, indien vlijmscherp. Na het bijsnijden werkt u het gazon af
door de buitenkanten in te sluiten met wat grond, zodat zijdelingse indroging onmogelijk is.
8. Als alles klaar is kunt u nog met een gazonwals over het gras gaan, maar dat is niet strikt nodig:
bij voldoende watergeven zal de grasmat automatisch aanzakken op de ondergrond en dat is de
voorwaarde voor een vlotte inworteling.
9. Indien geen regen: onmiddellijk beginnen met water geven.

TIPS:
- Het mooiste resultaat bekomt u door van op de grondzijde te werken en NIET van op de
geplaatste graszoden. Correcties aan de ondergrond kunnen zo eventueel nog altijd.
- Rol alle rolletjes uit in DEZELFDE richting, dit geeft het mooiste resultaat.

Bij Twijfel of verdere vragen: liever 3x tevéél bellen dan 1 keer te weinig!
Tel. 0495 26 21 26

0495 26 21 26 - info@rolgazon.be

www.rolgazon.be
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