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Alumiunium Edge-Pro
Kantopsluiting
De Aluminium Pro-Edge is al jaren
een
daverend
succes.
Deze
Kantopsluiting
wordt
breed
toegepast door Hoveniers en Groot
groenvoorzieners in particuliere
tuinen en openbare groenprojecten.
Door het professionele design is de
aluminium
Kantopsluiting
heel
makkelijk en mooi te buigen. De
perfecte wijze van verbinden en
verankering is hetzelfde als bij de
Stalen Kantopsluitingen. Hierdoor
krijgt u van bovenaf gezien een
vloeiende zichtlijn zonder verspring
bij de koppeling. Het materiaal is
licht en roestvrij, heeft een afgeronde
bovenkant
en
de
verwachte
levensduur is 27 jaar. Door het
karakter
van
de
Aluminium
Kantopsluiting is deze zé ér geschikt
als Straatrand.

Zilver
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Dikte : 4,8 mm
Hoogtes : 10,2 - 14 - 20,3cm

Kleur: Zilver
Bruin
Zwart

Kleur: Zilver

Geleverd:
15 strips p/ds.
36,6 meter*
Effectief 33,45 m

Bruin
•
•

Dikte : 3,2 mm
Hoogtes : 10,2 cm

Zwart

Inclusief:
- alle verankeringspennen
- 4 eindverbindingsclips.
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Aluminium L-Flex Kantopsluiting
De Aluminium L-Flex zijn de ideale opsluiting van
bestratingen. Doordat ze eenvoudig zijn te plaatsen en
het materiaal uitermate sterk en stabiel is. Daarnaast
zijn ze zeer geschikt als Kantopsluiting op harde
ondergrond. Het materiaal buigt zeer mooi en elke
gewenste hoek kan gemakkelijk worden gemaakt.
Tot slot niet onbelangrijk te vermelden is dat deze
L-Flex
Kantopsluitingen
een
zeer
hoge
verwerkingssnelheid heeft.
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De Aluminium Kantopsluitingen zijn zeer ϐlexibel en
sterk. Ze zijn van 4,8 mm dik naturel Aluminium
[hoogte 1,9 cm is 3.2 mm dik]
en door de brede basis zeer
stabiel. Hebben een Zilveren
kleur en kunnen zowel voor
rechte
lijnen
als
voor
rondingen gebruikt worden. Na
plaatsing zijn ze haast onzichtbaar en zullen niet
door warmte vervormen of door kou breken.

