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GardLiner ® - rabattstöd

GARDLINER® - RABATTSTÖD
Flexibla kantstöd som materialavskiljare

GardLiner® kantstöd används för att rama in och separera rabatter från övriga ytor och material. Ett snyggt
och stilrent kantstöd förhöjer helhetsupplevelsen i parken och övriga grönytor och de fasta gränserna skapar
snygga linjer mellan rabatten och det gröna gräset eller grusgången.
Med ett kantstöd är rabatter, blomsterbäddar och gräsmattor enklare att underhålla och sköta. Veg Techs sortiment av kantstöd skapar stora möjligheter för mark,
tak och bjälklag. Produkterna är flexibla där både raka
och böjda former kan skapas.

GardLiner® ger snygga
och inramade rabatter!
Fördelar med GardLiner®
Ger en tydlig avgränsning
Används som en synlig eller dold kant
Enkel och snabb montering
Separerar effektivt olika material
Minskade underhållskostnader
Flexibel installation
Lång livslängd
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Ett kantstöd gör skillnad när gångar och
rabatter skapas på en yta.

VEG TECH

Kantstöden är smidiga att anlägga och går
att böja till valfri form.

Två månader senare. Grusgången har fått
en tydlig avgränsning mot övriga ytor.

GardLiner ® - rabattstöd

PRODUKTFAKTA
STEELLIGHT

STEEL

Stålspik &
clips (40 st/pkt)
Förborrade hål

Modell

Steellight 110V

Steellight 160V

Steel 150/4V

Ankare

Steel Corten 150/4C

Artikelnr

9-12536

9-12537

9-12532

9-12533

Material

Galvaniserat stål

Galvaniserat stål

Galvaniserat stål

Corten

Färg

Zink

Zink

Zink

Rost

Höjd

110 mm

160 mm

150 mm

150 mm

Tjocklek

0,9 mm

0,9 mm

4 mm

4 mm

Längd

2000 mm

2000 mm

2000 mm

2000 mm

Formbar

Ja

Ja

Ja

Ja

Förpackning

Pkt: 10 st = 20 m

Pkt: 10 st = 20 m

2 m/st

2 m/st

Användningsområde

Rabatter, kanter vid gräsmatta och dekorgrusavskiljning, gröna tak

Rabatter, kanter vid gräsmatta och dekorgrusavskiljning

Rabatter, kanter vid gräsmatta och grusgångar,
gröna tak, slänter,
trottoarkanter.

Rabatter, kanter vid gräsmatta och grusgångar,
gröna tak, slänter,
trottoarkanter.

TILLBEHÖR - KOMPLETTERA MED
INFÄSTNING

Vid upphöjd växtbädd.

Infästning
Artikelnr: 9-12542
Pkt: 40 st stålspikar +
40 st clips (2 st/m)

Ankare till mark
Artikelnr: 9-12540
Mått: 200 × 30 × 180 mm
Antal: 1 ankare/löpmeter

Vid upphöjd växtbädd
och infästning för tak:
Artikelnr: 9-12543
25 st stålspikar +
25 st upphöjande element

Ankare till gröna tak
Artikelnr: 9-12541
Mått: 200 × 30 ×105 mm
Antal: 1 ankare/löpmeter

Ankare till kantstödet Steel.

Steellight monterat i Jönköping.
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