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Godkjent kunstgress-system 

 



MSO Sport & Invest AS representerer «verdens største kunstgress produsent» CCGrass i Norge .Med 

en årlig produksjon på opp mot 20 millioner m2 og med over 2000 ansatte. 

70,000,000M²installert i hele 72 land 

CCGrass er den største produsenten av kunstgress i verden, som er opptatt av å tilby beste 

kunstgress system til både idrett og landskaps applikasjoner. Etter mer enn 10 års fokusert utvikling, 

har CCGrass produkter servert ulike kunder fra ulike regioner med ulike behov, inkludert 

profesjonelle fotballklubber, offentlige etater, skoler og utallige husholdninger rundt om i verden. 

 

Innovation 

CCGrass stopper aldri sin innsats for å utvikle den mest profesjonelle spilleflaten for alle typer 

idretter, spesielt for fotball. Siden 2008 har CCGrass jobbet med FIFA for å utvikle og fremme bedre 

kvalitet fotballprodukter for spillerne. I 2013 ble CCGrass en av de ni FPP (FIFA Preferred Producers) i 

verden, også den eneste som ligger i Asia. I tillegg er CCGrass kvalitet godt anerkjent av profesjonelle 

klubber som Chelsea fotballklubb, som berømmer sterkt for utførelsen av CCGrass produkter på sitt 

treningsfelt. 

 

 



CCGrass- Preffered Producer . 

 

 

Slitasjetest-Lisport test utført av ISA Sport Nordic 

Vi har kjørt en slitasjetest på 100.200 cycles, som tilsvarer mellom 40-50 års levetid på kunstgresset. 

Kunstgresset tilfredsstiller etter testen fortsatt kravene for FIFA * ( Krav for breddefotball) 

 

 



 

CGrass tar del i mange sponsoraktiviteter som Hjemløs World Cup i 2012, FIFA U-17 VM i 2012, FIFA 

U-20 VM i 2011 og Adidas Extreme 5 er arrangert av ESPN i 2012.Gjennom disse sponsinger, tilbyr 

CCGrass gleden av å spille på det beste kunstgress system til utallige spillere over hele verden. 

Foruten fotball, har  CCGrass også kunstgress for andre idretter som hockey, rugby, amerikansk 

fotball, tennis, baseball og har blitt godkjent av FIH (Federation of International Hockey) og ITF 

(International Tennis Federation). 

 

 

Her har vi flere modeller å velge mellom, alt fra toppidrett til breddeidrett. 

 

 

 



Kunstgress for landskap & fritid. 

 

 

 

For å oppfylle den økende etterspørselen av landskaps gress, er CCGrass en av de første 

produsentene til å designe og produsere trygg og holdbar gress system for private hager samt 

offentlige landskapsprosjekter. CCGrass garanterer at landskaps gress tåler de strengeste 

industristandarder som DIN, RoHS, REACH, CE, etc. Med disse standardene, er sikkerheten til 

kunstgress ikke mer en bekymring for deres familier og kjæledyr.  

 

 



 

Oversikt over fabrikkområdet-verdens største kunstgressprodusent-20mill m2 per år. 

Flere norsk klubber har valgt kunstgress fra CCGrass. 

God kvalitet til lav pris. 

Ta kontakt for nærmere info vedr pris og leveringstid. 

 

Kontakt: 400 33335   

 eller 

 tor@msosport.no 
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