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CCGrass kon verschillende systemen aanbieden 
met Ultimate, een garen met een brede gras-
spriet en een centrale ‘ruggengraat’. Ultimate-
garens bedekken de infill, waardoor een zeer 
aantrekkelijk en effectief speeloppervlak 
ontstaat.

Maar voor één veld koos Zwolle het 
paradepaardje van CCGrass: het garen Superb. 
Superb is ruitvormig, waardoor het herstellings-
vermogen wordt verhoogd zonder concessies 
te doen aan gevoel en duurzaamheid. Er zit 
twaalf jaar garantie op het materiaal. Nimo Chen, 
manager van CCGrass Netherlands, legt uit: ‘Al 
onze garens worden uitgebreid getest op 
slijtage. Superb is getest door middel van 
420.000 omwentelingen op de Lisport-
testmachine. Op basis daarvan kunnen we onze 
garantie uitbreiden.’

Maar wat vinden de spelers? Nimo vervolgt: 
‘Door de ruitvorm blijft het garen langer over-
eind staan; dat is perfect voor een betere contro-
le op de balrol. Tegelijkertijd blijft de vezel zacht 
aanvoelen; spelers hoeven dus niet bang te zijn 
voor slidings en tackles. Volgens hun feedback is 
dit het beste garen voor voetbal.’

Na de installatie werden al deze velden 
gecertificeerd volgens de FIFA Quality Pro-norm 
en kreeg CCGrass ook positieve reacties van de 
gemeente en haar businesspartners.

CCGrass wordt door de onafhankelijke marktana-
list AMI de grootste producent van kunstgras 
ter wereld genoemd. De productie van CCGrass 
vindt plaats in twee fabrieken in de Chinese 
plaats Huaian, met een vloeropper-vlak van ruim 
500.000 m2 en meer dan 2000 werknemers. 
CCGrass exporteert naar meer dan 110 landen. 
CCGrass is voorkeursleverancier van de Fifa en 
de FIH, voorkeursfabrikant van kunstgras van de 
Wereldrugbybond en wereldwijd leider op het 
gebied van ontwerp en productie van kunstgras 
voor landscaping. 

Toen de stad Zwolle besloot zes nieuwe 

voetbalvelden te laten aanleggen, stond 

men voor een belangrijke keuze: welk speel

oppervlak en welke leverancier? Sommigen 

waren misschien verrast door de keuze voor 

CCGrass als leverancier. Als Fifa Preferred 

Producer staat dit bedrijf echter bekend als 

producent van de beste speeloppervlakken  

van hoogwaardige kwaliteit. CCGrass werkt 

nauw samen met zijn klanten om bij elk  

project aan de eisen te kunnen voldoen.

Pro-velden in Zwolle

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: nimo_chen@ccgrass.com

CCGrass levert zes Fifa Quality
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