Ten Have Seeds B.V.
Hoekerweg 1 | 8042 PH Zwolle
Telefoon: +31 (0) 38 76 00 530
E-Mail: info@tenhaveseeds.nl
Website: www.tenhaveseeds.nl
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Green Star
Green Star graszaadmengsels leveren
topprestaties. Sportvelden, gazons, recreatieterreinen, bermen en dijken zijn het hele
jaar door in topconditie met Green Star
grasmengsels.

Een wereld vol gras
Gras is essentieel. Twintig procent van de hele wereld is bedekt met gras. Dat betekent dat bijna 30 miljoen
vierkante kilometers groen zijn bezaaid. De vele en verschillende grassoorten vormen samen één van de
grootste plantenfamilies. Maar het is méér dan alleen een groene plant. Daarom is in dit geval het gras niet bij
de buren, maar bij Ten Have Seeds groener. Ten Have Seeds is namelijk dé specialist in graszaadmengsels!

Field Star
Bloeiend en groeiend bedrijf

Graszaadmengsels op maat

Al ruim twintig jaar is Ten Have Seeds een bloeiend
en groeiend bedrijf. Dagelijks leveren wij wereldwijd
topkwaliteit graszaad. Ten Have Seeds is een solide
en betrouwbaar bedrijf met gedreven, vakkundige
en ervaren mensen in huis.

Het productiebedrijf is in het Groningse Scheemda
gevestigd. Hier creëren we met moderne productiemiddelen een breed assortiment topmengsels
voor zowel recreatie- als voederdoeleinden. Voor
elk gewenst gebruikersdoel bieden wij een uniek
graszaadmengsel, van hoogwaardige kwaliteit en
voor een scherpe prijs.

Ons verkoopkantoor is gevestigd in het Overijsselse
Zwolle. Vanaf deze plek zijn wij u graag van dienst.
Kwaliteit, snelheid en innovatie staan bij ons hoog
in het vaandel. We denken graag met u mee, geven
advies op maat en leveren altijd snel.

De beste keus voor veeteelt. De zorgvuldig
geselecteerde Field Star grasmengsels zijn
geschikt voor bijvoorbeeld maaien, beweiden,
structuur en smakelijkheid.

Horse Star
Paarden hebben behoefte aan structuurrijk
gras. Horse Star biedt paardenhouders
direct een compleet pakket kant-en-klare
graszaadmengsels voor gezonde en vitale
paarden.

We gebruiken uitsluitend de beste rassen afkomstig
uit bekende kweekprogramma’s van Nederlandse
en Europese kweekbedrijven.

Agri Star
Agri Star mengsels staan borg voor een
goede bodembedekking en verbeteren de
structuur van de grond. Tevens wordt een
breed assortiment akkerbouwgewassen
aangeboden onder de merknaam Agri Star.

Private label
Naast het standaard assortiment, maakt Ten Have Seeds ook uw private label:
speciaal op maat samengestelde graszaadmengsels op basis van uw wensen.
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