KUNSTSTOF Kantopsluitingen
Kunststof Kantopsluitingen zijn zeer duurzaam (20 jaar garantie!), gemakkelijk te verwerken en vrij van scherpe randen.
Deze Kantopsluitingen zijn zeer sterk en uiterst flexibel. Deze borderranden zijn UV-stabiel en gaan dus zeer lang mee. Er
zijn 5 verschillende typen, waarbij de Orlando Bric-Edg speciaal voor bestratingsranden ontwikkeld is en de Chicago speciaal
voor vijverranden. Voor deze vijverrand zijn speciale paaltjes los verkrijgbaar, bij de overige typen worden de pennen
standaard meegeleverd.

Denver - Platte Rand :
De Denver is uitstekend geschikt als Kantopsluiting voor bochtige paden
en ronde vormen. Het is gemaakt van 100% gerecycled PVC, is 3 mm dik
en heeft aan de onder- en bovenkant een ronde kraalrand van Ø 5 mm.
Sleuven voor de 35,5 cm lange verankeringspennen en worden
H-vormige verbindingsclips meegeleverd. Een paar druppels gewone PVC
lijm op de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf zorgen
voor een nog sterkere verbinding. Voor het maken van hoeken in deze
Nornet kantopsluiting kan het materiaal verhit worden met een kleine
gasbrander en daarna gebogen worden.
Hoeveelheid: 30,5 m per rol, incl. 25 pennen en 2 H-clips.

Edg-King + Hoekstuk :
De Edg-King heeft een grote ronde kraalrand van Ø 28 mm en vier groeven.
De groeven zorgen ervoor dat de Kantopsluiting bij vorst niet omhoog
komt. Door de kraalrand is het zeer geschikt voor gebruik in o.a.
kinderspeeltuinen en kan het materiaal niet knikken. Deze Nornet
Kantopsluiting is gemaakt van 3 mm dik polyethyleen. De
verankeringspennen moeten net boven de tweede groef (van onderen)
onder een hoek van 45º door het materiaal gestoken worden om de
maximale grip te verkrijgen.
Hoeveelheid: 11,45 m per bundel, incl. 15 pennen en
5 kruis-verbindings-pluggen.
90º hoekstuk ten behoeve van Edg-King kunststof Kantopsluiting
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Trim-Line :
De Trim-Line is door de grote lengtes snel te verwerken.
De V-vormige onderkant voorkomt dat het profiel naar boven wordt
gedrukt bij vorst. Het is gemaakt van 2 mm dik polyethyleen en heeft aan
de bovenzijde een ronde kraalrand van Ø 14 mm. Daardoor zeer geschikt
voor gebruik in o.a. kinderspeeltuinen, tevens voorkomt de kraalrand het
knikken van het materiaal. De verankeringspennen moeten net boven de
V-lip onder een hoek van 45º door het materiaal gestoken worden om de
maximale grip te verkrijgen.
Hoeveelheid: 11,45 m per bundel, incl. 15 pennen en
5 verbindings-pluggen.

Orlando-Bestratingsrand Flexibel :
De 3 mm dikke en 5,1 cm hoge L-vormige Orlando is ideaal voor het gebruik
als flexibele bestratingsrand. Tevens is de Orlando zeer geschikt als lage
Nornet Kantopsluiting op plaatsen waar het moeilijk is om een geul af te
steken, doordat de grond erg hard is of door ondiepe boomwortels. De
Orlando kan zowel onder de bestrating als ook aan de buitenzijde van de
bestrating gebruikt worden. Bij gebruik eronder werkt het beter als er wat
zand op het 7,6 cm brede horizontale deel gelegd wordt. De Orlando is
gemaakt van 100% gerecycled PVC. Een paar druppels gewone PVC lijm op
de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf zorgen voor
een nog sterkere verbinding.
Hoeveelheid: 27,48 m per doos, incl. 36 pennen en 12 H-clips.
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Orlando-Bestratingsrand Recht :
De 3 mm dikke en 5,1 cm hoge L-vormige Orlando is ideaal voor het
gebruik als rechte bestratingsrand. Tevens is de Orlando zeer
geschikt als lage Nornet Kantopsluiting op plaatsen waar het
moeilijk is om een geul af te steken, doordat de grond erg hard is of
door ondiepe boomwortels. De Orlando kan zowel onder de
bestrating als ook aan de buitenzijde van de bestrating gebruikt
worden. Bij gebruik eronder werkt het beter als er wat zand op het
7,6 cm brede horizontale deel gelegd wordt. De Orlando is gemaakt
van 100% gerecycled PVC. Een paar druppels gewone PVC lijm op
de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de rand zelf zorgen
voor een nog sterkere verbinding.
Hoeveelheid: 27,48 m per doos, incl. 36 pennen en 12 H-clips.

Losse Verankeringspennen :
Deze 23 cm lange verankeringspen kan gebruikt worden bij de
Orlando Bric-Edg, Edg-King en Los Angeles Trimline
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Chicago Vijverrand :
3 mm dik, aan de onder- en bovenkant een ronde kraalrand van Ø 5
mm. Het is gemaakt van 100% gerecycled PVC en H-vormige
verbindingsclips worden meegeleverd. Een paar druppels gewone
PVC lijm op de meegeleverde H-vormige verbindingsclips en de
rand zelf zorgen voor een nog sterkere verbinding. Voor het maken
van hoeken in deze Nornet vijverrand kan het materiaal verhit
worden met een kleine gasbrander en daarna gebogen worden. De
rand wordt vastgezet aan vijverpalen d.m.v. schroeven of Parkers.

Recyclingpaaltje voor Chicago :
Afm. 4 x 4 x 45 cm
Gepunt paaltje van gerecycled kunststof gemaakte om eenvoudig de
Chicago vijverrand vast te zetten.
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